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NNNeymar deve ficar quatro semanas longe dos gramados,
segundo os médicos do PSG. Submetido a exames, ele teve
diagnosticada uma lesão de grau dois na coxa esquerda, durante amistoso com a Nigéria, e a tendência é de que desfalque o PSG em oito jogos: seis do Campeonato Francês e dois
da Liga do Campeões — ida e volta contra o Brugge, da Bélgica. Ele também deve ficar de fora dos próximos amistosos
da Seleção, em novembro, contra Argentina e Coreia do Sul.

NNA continuação da dupla
Fla-Flu como administradora do Maracanã pelos
próximos seis meses é um
golaço de placa marcado pelos dois clubes, como já foi
dito aqui na coluna. Mas depois das palavras de Mário
Bittencourt, presidente que
frisou a intenção de conseguir a concessão do estádio
por mais 35 anos, vejo que
o comando tricolor faz toda
a diferença. Ele trouxe isso
de volta ao Fluminense.
Finalmente.

AFP

NEYMAR UM MÊS FORA

MÁRIO E O COMANDO
NO TRICOLOR

Jorge Jesus foi uma das grandes contratações do Fla em 2019

EM 2020 SERÁ MELHOR

Neymar se lesionou no amistoso contra a Nigéria, em Singapura

GALO ANUNCIA
VAGNER MANCINI
NNVagner

Mancini é o
novo treinador do Atlético-MG. Ele substitui
Rodrigo Santana, demitido após a goleada por 4
a 1 sofrida para o Grêmio,
em Belo Horizonte. Com
um contrato de três meses, o técnico viaja para
Alagoas, onde fará sua estreia, contra o CSA, pelo
Campeonato Brasileiro.

BRASIL CAMPEÃO
MUNDIAL NO VÔLEI
NNCom um jogo de antecedência, o Brasil conquistou
o tricampeonato da Copa do
Mundo de vôlei masculino
(2003, 2007 e 2019), no Japão. A equipe treinada por
Renan Dal Zotto ganhou as
dez partidas que disputou, e
confirmou o título após derrotar a seleção japonesa por
3 a 1, em Hiroshima.

SUB-23 PERDE
PARA O JAPÃO
NNDepois de golear a Venezuela por 4 a 1 na quinta, o
Brasil sub-23 fez mais um
teste para os Jogos de Tóquio 2020 e não foi bem. Na
Arena Pernambuco, a Seleção perdeu de 3 a 2 para os
japoneses e sofreu a primeira derrota desde a chegada
do treinador André Jardine.
O Brasil saiu na frente com
Matheus Cunha, mas diminuiu o ritmo e levou três gols.
Pedro, de pênalti, descontou.

HOJE NA TV
SPORT TV
Seleção Sportv
13h (vivo)
TNT
Suécia x Espanha
15h45 (vivo)
SPACE
Liechtenstein X Itália
15h30 (vivo)

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O

Flamengo sempre incomodou muita gente, mas em 2019 tem sido doloroso para os
rivais. Contratações de primeira linha, em
campo e na beira dele, que hoje formam o melhor time do Brasil. No orçamento? Mais de R$
130 milhões foram destinados só para isso. Para
2020 a situação vai ficar melhor. A possibilidade
de ser campeão brasileiro é nítida. Oito pontos de
vantagem sobre o Palmeiras. Caso se confirme, o
título dará ao Rubro-Negro R$ 33 milhões, quase
duas vezes o valor que o Palmeiras ganhou por ter
levantado a taça do Brasileiro em 2018. Somado a
todas as premiações, cotas de TV e levando em consideração que o Fla ganha muito mais do que praticamente todos os outros times, a equipe de Jorge
Jesus, em caso de título, receberá cerca de R$ 327
milhões. Isso sem nem contar patrocinadores, que
aumentarão ano que vem. Vai ser difícil segurar.
DOIS LADOS
NNVasco e Flamengo iriam ceder duas joias para o Brasil
disputar a Copa do Mundo
Sub-17, mas o Rubro-Negro
segurou Reinier e quer aval do
STJD para garantir o direito
de escalar o jovem. Já o Vasco

liberou Talles Magno, mesmo
insatisfeito por perder seu melhor jogador, mas respeitou a
vontade do atleta, além de ser
uma vitrine para futura venda. Dois lados, mas que não
encaro nenhum como errado.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Valentim comandou treino

SORTE QUE A
CAMISA PESA
NNO Botafogo conseguiu
chegar a 30 pontos no
Campeonato Brasileiro
pela camisa que tem. O
time é muito limitado e
se aproveitou também de
uma parte boa do trabalho
do Barroca. O objetivo de
não cair está mais próximo pelo peso deste manto.
Agora, trazer Alberto Valentim, que praticamente rebaixou o Avaí, é realmente brincar com o fogo.

