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LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

NNO Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou os candidatos
a melhor atleta do ano, que disputarão o Prêmio Brasil Olímpico. Entre os homens, Arthur Nory (ginástica), Gabriel Medina
(surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem) concorrem ao título. No
feminino, Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Beatriz
Ferreira (boxe) e Nathalie Moellhausen (esgrima) estão na disputa. Os ganhadores serão divulgados no dia 10 de dezembro,
em um evento na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

NNNo próximo dia 15 tem
amistoso entre Brasil e Argentina, em Riad, capital
da Arábia Saudita. Advinha
quem está de volta após cumprir suspensão de quatro jogos aplicada pela Conmebol
depois das críticas feitas à
entidade durante a realização da Copa América? Ele
mesmo, Lionel Messi, eleito
pela sexta vez o melhor jogador do planeta. Não ganhou
nada com a sua seleção, mas
a verdade é que é sempre um
prazer vê-lo jogar.

REPRODUÇÃO

MELHOR ATLETA DE 2019

A VOLTA DA FERA
CONTRA O BRASIL

O técnico Marcão está seriamente ameaçado no Fluminense

TERÁ QUE SER POR ELE

Arthur Nory ganhou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica

DJOKOVIC PASSA
ÀS SEMIFINAIS
NNO tenista Novak Djoko-

vic não teve dificuldades
e venceu a promessa grega Stefano Tsitsipas, por
2 sets a 0, nas quartas de
final do Masters 1000 de
Paris. Com parciais de 6/1
e 6/2, o sérvio ganhou a
partida em 58 minutos e
agora enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov, nas
semifinais do torneio.

HAMILTON FAZ O
MELHOR TEMPO
NNLewis Hamilton, que pode
ser hexacampeão mundial
amanhã, acabou a segunda
sessão de treinos classificatórios do GP dos EUA em
primeiro lugar, seguido de
Charles Leclerc (2°) e Max
Verstappen (3°). Único que
pode tirar o título do inglês,
Valtteri Bottas, da Mercedes,
terminou em quinto.

HOJE NA TV
SPORT TV
Brasileiro Série B
Vitória x Figueirense
16h (vivo)
América-MG x Ponte Preta
18h30 (vivo)
GLOBO
Globo Esporte
12h55 (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Bournemouth x Manchester
United
9h20 (vivo)
Manchester City x Southampton
11h50 (vivo)
Watford x Chelsea
14h20 (vivo)
Linha de Passe
23h (vivo)
ESPN
Campeonato Espanhol
Levante x Barcelona
11h55 (vivo)
Sevilla x Atlético de Madrid
14h25 (vivo)

VITOR SILVA/BOTAFOGO

M

arcão está por um fio no Fluminense. Sua
harmonia com o elenco deu certo no início,
mas as últimas partidas escancararam que
ele precisa de um algo a mais para comandar um
gigante. Mas isso é para se pensar depois. Agora os
jogadores, que gostam demais do ex-volante, terão
que jogar pelo Flu e por ele. Só que o adversário é
ingrato. O Vasco não perde este clássico desde 2017
(sete vitórias e dois empates). A questão é que a
amizade e a união terão de ser mostradas. Ao menos o Flu joga como mandante, em um Maracanã
com apenas 1.500 vascaínos. O Vasco joga sem
muitas responsabilidades e isso é um tremendo
perigo. Se de um lado há Marcão sob muita desconfiança, do outro há o pentacampeão brasileiro
Luxemburgo, que conhece bem esses jogos e sabe
o que se passa no rival. Incentivo por incentivo, é
hora de ignorar tabus e deixar a vida em campo.
SONHAR É DE GRAÇA
NNA final da Libertadores nem
aconteceu ainda, mas os flamenguistas parecem já estar
no Mundial de Clubes. Por
quê? Cerca de 28 mil ingressos já foram vendidos para a
competição: 60% a torcedo-

res locais, 14% a ingleses torcedores do Liverpool e 4% a
brasileiros, o que dá cerca de
1.100 pessoas. E vocês acham
que eles torcem para quem?
É, o Rubro-Negro está confiante e animado.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Valentim: desempenho ruim

SIGO TORCENDO
MUITO, MAS...
NNO Botafogo perdeu mais
uma. E me recordo que, assim que contratou Alberto
Valentim, falei que era uma
tragédia anunciada. Vamos
aos números: no Brasileiro,
somando Avaí e Botafogo,
ele tem 11 derrotas, quatro
empates e apenas quatro vitórias. Conseguiu afundar o
Avaí e está seguindo o caminho direitinho no Fogão! E
agora, vai trocar? Não vai. É
rezar e torcer porque o Alvinegro é muito grande perto
desse desempenho pífio.

