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Verstappen (E) e o estreante em pódios Gasly exibem seus troféus

Verstappen vence o GP
do Brasil de Fórmula 1
Apesar da crítica situação do Flu no Brasileiro, o técnico Marcão ainda acredita ser possível evitar a queda

Só secar não adianta:
Flu precisa melhorar
Tricolor, que torce por derrota do Cruzeiro para o Avaí, hoje,
para não voltar ao Z-4, não vence no Maraca há quatro jogos

C

om o decepcionante
empate, no Maracanã,
com o Atlético-MG,
resta ao Fluminense torcer
por uma derrota do Cruzeiro, em casa, para o lanterna
Avaí, hoje, para não voltar
à zona de rebaixamento do
Campeonato Brasileiro. Mas
se quiser fugir da degola, o
Tricolor precisará de muito
mais do que apenas secar os
adversários. A começar pelo
desempenho em casa.
Com o tropeço de sábado, o
Fluminense chegou a quatro
partidas sem vencer no estádio. Foram apenas dois pontos conquistados, em empates com Vasco e Chapecoense,
além de duas derrotas, para
Flamengo e Athletico-PR. O
Tricolor é o terceiro pior mandante do Brasileiro, com ape-

nas 21 pontos em 17 partidas
(41,1% de aproveitamento).
A cinco rodadas do fim da
competição, o Fluminense
ainda tem dois jogos no Maracanã (Palmeiras e Fortaleza) e
precisa muito de dois triunfos
para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Afinal, de
acordo com alguns matemá-

Segundo Marcão,
Yony e Ganso
estavam cansados
e pediram para ser
substituídos contra
o Atlético-MG

ticos, o Tricolor precisaria de
pelo menos mais nove pontos
(para chegar aos 44).
“Queremos dar a vitória
para o nosso torcedor. Eles
vêm, nos apoiam os 90 minutos... O sentimento é muito ruim por não conseguir
dar esse prêmio. Mas vamos
continuar trabalhando. No
final, queremos premiar todo
mundo que está torcendo por
nós”, disse Marcão, que secará
o Cruzeiro e acredita na fuga
do rebaixamento.
“A briga é muito árdua, difícil. Confio muito nos nossos
atletas, na dedicação deles.
No que depender de nós, vamos brigar muito ainda. A
gente depende de outro resultado, mas vai acontecer coisa
legal para gente na frente, tenho certeza”, frisou.

Prova tem acidente
entre as Ferraris,
Hamilton punido e
estreante no pódio
>>São Paulo

O holandês Max Verstappen
(Red Bull) venceu o GP Brasil
de F-1, em Interlagos, onde
as Ferraris do monegasco
Charles Leclerc e do alemão
Sebastian Vettel se chocaram e tiveram que abandonar a prova a sete voltas do
fim. O incidente permitiu
ao francês Pierre Gasly, da
Toro Rosso, ir ao pódio pela
primeira vez na carreira ao
cruzar a linha de chegada em
segundo lugar.
Após a corrida, o hexacampeão Lewis Hamilton

(Mercedes), que chegara em
terceiro lugar, foi punido em
cinco segundos por um toque
no tailandês Alexander Albon
(Red Bull) e caiu para sétimo.
Com isso, o espanhol Carlos
Sainz (McLaren), que largou da
última posição após ter problemas mecânicos no treino classificatório, fez corrida de recuperação e foi o quarto colocado,
mas subiu ao pódio ao herdar a
posição de Hamilton.
Para Gasly, o inesperado
pódio no circuito de Interlagos foi um prêmio, já que o
francês iniciou a temporada
como piloto da Red Bull, mas
foi substituído por Albon e
rebaixado para a Toro Rosso, segunda equipe da marca
austríaca. A prova de ontem
ainda marcou primeira dobradinha dos motores Honda
desde o GP do Japão de 1991.

PASSE CURTO

HOJE NA TV

MORTE DE
TUKA ROCHA

SPORTV
Seleção Sportv
12h45 (vivo)
Cruzeiro x Avaí
19h30 (vivo)
Bem, Amigos!
22h (vivo)

NNEx-piloto de Stock Car,
Tuka Rocha não resistiu
ao acidente aéreo sofrido em Maraú, na Bahia, e
morreu ontem de manhã,
por volta das 6h30. Internado desde quinta-feira,
ele estava com 80% do
corpo queimado, além de
complicações pulmonares.

ESPN
Espn League
21h15 (vivo)
NFL
Los Angeles Chargers x Kansas City
Chiefs
22h15 (vivo)

