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FINAL. Flamengo e Meizhou Hakka-CHI decidem hoje a Liga Mundial de Futebol de Areia, na
Turquia. Ontem, o Fla bateu o Levante-ESP
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Arão brinca com
a filha Isabela
após o treino: os
familiares dos
jogadores foram
ao Ninho do
Urubu ontem

O brasileiro Ítalo Ferreira recebeu nota 10 após dar um belo aéreo

SHOW DE ÍTALO FERREIRA

O

surfista brasileiro Ítalo Ferreira venceu a
etapa de Peniche, em Portugal, e é o novo
líder do ranking mundial. Ele superou na
final o sul-africano Jordy Smith e, na primeira
onda da bateria, eliminou o adversário com um
aéreo, recebendo nota 10. Ítalo tomou a liderança
do Circuito Mundial de Gabriel Medina e agora
se prepara para a última etapa da competição,
que será realizada em Pipeline, no Havaí, entre
os dias 8 e 20 de dezembro. Medina, atual bicampeão mundial na modalidade, era o favorito para
vencer a etapa em Peniche, mas por uma interferência na prova foi desclassificado. Filipe Toledo,
que também tinha chances de ganhar, foi batido
pelo americano Kanoa Igarashi nas quartas.
BAYERN: VITÓRIA
COM RECORDE

COMEÇA ‘OPERAÇÃO LIBERTADORES’
NNAinda

falta quase um mês
para a final da Copa Libertadores da América, contra o River
Plate, mas o Flamengo já vai
iniciar o planejamento para a
decisão. Um profissional do
clube, provavelmente um dos
supervisores do time profissional, viajará amanhã para
Santiago, no Chile, palco do
duelo com os argentinos, dia
23 de novembro.

A ideia da diretoria é fazer
com que o supervisor trace a
melhor logística para que a delegação rubro-negra tenha o
máximo de conforto possível na
capital chilena. Este profissional, que deve ficar cerca de uma
semana em Santiago, irá visitar
hotéis e centros de treinamentos para decidir o melhor caminho possível para a operação
‘final da Libertadores’.

NNO Bayern de Munique assumiu a liderança do Campeonato Alemão após bater por 2 a 1 o Union Berlin,
ontem, na Allianz Arena.
Além da vitória, a torcida
do clube bávaro viu o atacante Lewandowski igualar
um recorde: o polonês balançou a rede pelo 13° jogo
seguido e atingiu a marca
que pertencia a Gerd Muller, na década de 1970. Agora, o camisa 9 do Bayern de
Munique tem 13 gols em
nove partidas.
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INGLÊS: CITY VENCE
E SOBE NA TABELA
NNO Manchester City recuperou a segunda posição e reduziu a distância para o líder
Liverpool ao vencer o Aston
Villa (13º) por 3 a 0, ontem,
em casa, pela 10ª rodada do
Campeonato Inglês. Os gols
saíram só no segundo tempo e
foram marcados por Sterling,
De Bruyne e Gundogan. Os
‘Citizens’, que haviam perdido a segunda posição na sexta-feira depois que o Leicester
impôs goleada histórica (9 a
0) sobre o Southampton, chegaram aos 22 pontos ganhos,
dois a mais que o Leicester e
a três do Liverpool, que hoje
recebe o Tottenham. Outros
jogos de ontem: Brighton &
Hove Albion 3 x 2 Everton,
Watford 0 x 0 Bournemouth,
West Ham 1 x 1 Sheffield United e Burnley 2 x 4 Chelsea.

HOJE NA TV
GLOBO
Campeonato Brasileiro
Grêmio x Botafogo
16h (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Chinês
Guangzhou Evergrande x Henan
Jianye
8h35 (vivo)
Campeonato Inglês
Newcastle x Wolverhampton
11h (vivo)
Liverpool x Tottenham
13h30 (vivo)
ESPN
Campeonato Espanhol
Granada x Betis
10h (vivo)
Campeonato Português
Tondela x Benfica
12h (vivo)

Lewandowski: recorde de gols

FOX SPORTS
Campeonato Alemão
Borussia Monchengladbach x
Eintracht Frankfurt
14h (vivo)

