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DUPLAS PARA TÓQUIO
NNO Brasil confirmou ontem as quatro duplas de vôlei para
os Jogos de Tóquio-2020. Entre os homens, os últimos campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt farão parcerias
com Álvaro Filho e Evandro, respectivamente. No feminino, Ana Patrícia/Rebecca e Ágatha/Duda, por estarem nas
primeiras colocações do ranking mundial, também asseguraram presença na Olimpíada no Japão.
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Em frente ao Maraca, Lucas sorri com o ingresso recuperado pelos também rubro-negros Ana Paula e Douglas

Uma justa recompensa
Irmãos que devolveram ingresso perdido a torcedor do Fla
ganham bilhetes de presente para a semifinal da Liberta
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Q

uase toda boa ação tem
uma grande recompensa
e a dos irmãos Ana Paula
e Douglas Cavalheiro chegou
rapidamente. Depois de devolverem a Lucas Figueiredo um
ingresso perdido para a semifinal da Libertadores, contra
o Grêmio, eles ganharam de
presente a chance de também
assistir à partida bem de perto.
Pouco depois que o encontro dos torcedores, promovido pelo jornal O DIA,
foi publicado, o perfil oficial
da Copa do Brasil no Twitter
anunciou que daria um par
de ingressos aos irmãos, que,
antes, precisariam ver o jogo
pela televisão.
“Só quem é torcedor de verdade entende essa paixão louca. E eu, mais do que ninguém,
conheço o jeito mais brasileiro
de torcer. Por isso, vou te dar
um par de ingressos para assistir a esse jogaço do seu time
do coração!”, publicou a conta
oficial da competição.

Álvaro e Alison serão uma das duplas brasileiras no võlei de praia

MAIS UM PRÊMIO
PARA MESSI
NNApós

ser eleito pela
sexta vez o melhor jogador do mundo pela Fifa,
Messi recebeu a terceira
Chuteira de Ouro seguida, em Madri. O prêmio
é entregue ao maior artilheiro das ligas europeias. Ele fez 36 gols no
Espanhol na temporada.
O anúncio no Twitter da Copa do Brasil: ingressos para o ‘jogo do ano’

Premiada pela ação de solidariedade, Ana Paula conta
que não imaginava que o ato
teria tanta repercussão e nem
tinha intenção de receber algo
em troca, apesar de ser uma
rubro-negra fanática. Mas, já
que ganhou, agora é aproveitar a oportunidade de ver o
jogo mais importante do Flamengo no ano.
“Quando fui ajudar meu irmão a encontrar o dono, não
pensei em nada em troca, assim como ele também não

quando foi entregar. Mas recebemos uma notícia maravilhosa: ganhamos ingressos para
assistirmos ao jogo das nossas
vidas. É uma alegria imensa,
que transborda no peito. Nossos pais sempre nos ensinaram
que não podemos ficar com
nada que não é nosso, e é isso
que passamos para nossos filhos. Assistiremos ao jogo no
Maraca, eu, Douglas e Lucas.
Graças a Deus”, disse Ana Paula.  
Colaborou Danillo Pedrosa

TORCEDORES
RACISTAS PRESOS
NNA força policial da Bulgária

reconheceu e prendeu seis
pessoas, após as manifestações nazistas e racistas na
partida contra a Inglaterra.
De acordo com as autoridades do país, foram identificados mais três torcedores nas
imagens do jogo pela Euro,
que estão sendo procurados
pela polícia. O primeiro-ministro búlgaro demonstrou
apoio aos ingleses.

HOJE NA TV
SPORT TV
Seleção Sportv
13h (vivo)
Brasileiro Série B
Botafogo-SP x Atlético-GO
18h30 (vivo)
Cuiabá x Guarani
21h15 (vivo)
Troca de Passes
23h30 (vivo)
GLOBO
Globo Esporte
13h(vivo)
ESPN
Bate-Bola Debate
12h (vivo)
Futebol No Mundo
14h (vivo)
Sportscenter
23h (vivo)
FOX SPORTS
Fox Sports Rádio
12h45 (vivo)
Expediente Futebol
17h30 (vivo)

