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MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

NNO treinador Lionel Scaloni convocou 26 jogadores para
os amistosos da Argentina com Brasil e Uruguai, nos dias
15 e 18 de novembro. Sem nenhum jogador do River Plate,
em função da decisão da Libertadores, no dia 23, e com a
volta de Messi, a relação conta com apenas um jogador que
atua no futebol brasileiro: o zagueiro Walter Kannemann,
do Grêmio. A lista da seleção sub-23, dirigida pelo técnico
Fernando Batista, também foi divulgada para a imprensa.

NNA fase espetacular do Flamengo vai colocar mais um
patrocínio na camisa do clube. Agora, o site de apostas
SportsBets.io vai pagar cerca de R$ 20 milhões por dois
anos para estampar os ombros do Manto Sagrado rubro-negro. O valor é maior do
que o patrocínio master do
Vasco com o BMG, por exemplo. O sucesso atrai dinheiro. E a diferença vai ficando
cada vez mais gritante.

AFP

ARGENTINA CONVOCADA

SUCESSO QUE
ATRAI DINHEIRO

Nenê e Ganso, juntos, atrapalham o rendimento do Fluminense

É UM OU OUTRO, MARCÃO

ARQUIVO O DIA

N

Agüero e Messi foram convocados para o amistoso com o Brasil

MUNDIAL: VENDA
DE INGRESSOS
NNA Fifa anunciou que os

27.896 ingressos disponíveis para o Mundial de
Clubes, na pré-venda, estão esgotados. A surpresa
na divulgação foi o Brasil,
terceiro país com mais
compras (4%). Os brasileiros ficaram atrás do Catar,
país-sede, e do Reino Unido, que adquiriram 60% e
14% das entradas.

BRASIL HERDA
BRONZE DE 2008
NNJosé Carlos, Sandro Viana,
Bruno Lins e Vicente Lenílson, da equipe brasileira de
revezamento 4x100m masculino, herdaram a medalha de bronze da Olimpíada
de Pequim, em 2008. Após
doping no grupo jamaicano
(até então detentor do ouro),
o Brasil subiu uma posição e
ficou em terceiro lugar.

HOJE NA TV
SPORTV
Seleção Sportv
12h45 (vivo)
Copa do Mundo Sub-17
Austrália x Nigéria
16h30 (vivo)
Angola x Brasil
19h30 (vivo)
Brasileiro Série B
Cuiabá x Bragantino
22h (vivo)
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
SPORTV 2
Brasileiro Série B
Botafogo-SP x Coritiba
18h45 (vivo)
Supercopa de Vôlei
Feminino
Minas x Praia Clube
21h15 (vivo)
FOX SPORTS
Novo Basquete Brasil - NBB
Corinthians x Botafogo
21h05 (vivo)

enê tem 37 anos. Ganso, 30. O primeiro corre o dobro do segundo, tem a bola parada,
mas já não goza do auge técnico. O segundo,
tecnicamente, chega a ser melhor, mas não vive
bom momento. Eles não têm o mínimo poder de
marcação e aí mora a questão. Sei que é difícil barrar dois jogadores desse calibre, mas, se jogar com
Nenê, Ganso e Allan, o Fluminense não marca. E
vai seguir apanhando. O Vasco de Luxa perdeu,
mas tem um time perigoso e a volta de Rossi é outro motivo para o Tricolor se preocupar. É um ou
outro. Nenê ou Ganso. E um volante para proteger
a zaga. Gosto de você, Marcão. E gosto dos dois jogadores também. Mas o futebol atual não permite
mais postura frouxa na marcação. O Vasco engoliu
o Botafogo assim. Não é que o time da Colina seja
bem superior ao das Laranjeiras, mas é mais organizado. Para finalizar: chega de ‘quase gol’. Nem,
João Pedro e Yony ciscam, ciscam e nada. Futebol
é bola na rede. Não tem outro caminho!
PÉS NO CHÃO E AGRADECE
NNÉ lógico que a série de cinco

jogos sem perder do Vasco animou a torcida antes da derrota
para o Grêmio. Mas a verdade
é que serviu para colocar os
pés no chão e agradecer. São
38 pontos. O risco de rebaixa-

mento é quase nulo. Um ano
cheio de problemas fora de
campo, mas muito mais tranquilo do que em 2018. Sonhar
é normal, mas a real é que o
Cruzmaltino está com a vida
resolvida. Sem ilusões.
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Campello em polêmica

MAIS UMA
VELHA NOVIDADE
NNEm um dos milhares de
processos que o Vasco tem,
o presidente Alexandre
Campello afirmou que o falecido Eurico Miranda era
parceiro comercial e político do ex-fisiologista do
clube e do CAPRRES, Alex
Evangelista. Quando Campello entrou, ele saiu voado
do clube. Alguém ainda fica
surpreso com essas revelações? Coisas de Eurico...
Coitado do Vasco.

