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Narrador foi submetido a cateterismo
em Lima, onde permanece internado
>>Lima

O

Mário Bittencourt esmiuçou a situação do Flu fora de campo

ORDEM NA CASA NÃO FALTA
ais uma vez Mário Bittencourt esclarece
o que acontece no Fluminense. Essa é a
postura que eu tanto cobro dos dirigentes.
Se tem polêmica, quem tem que responder é o
clube. Tem picuinha? Que falem. Ele fez isso, principalmente na reta final de Brasileiro. Acreditem
ou não, o jogador de futebol precisa sentir quem
comanda. Ele dá valor a isso. O afastamento de
Celso Barros, com problemas com o elenco, foi um
recado de que o grupo está respaldado e precisa
honrar a camisa em campo. O trabalho está sendo
bem feito: segundo o presidente, R$ 24 milhões já
foram pagos em dívidas. Em cinco meses de gestão, seis folhas salariais quitadas. A boa venda de
Pedro — e não foi para o Flamengo — salvou o time
das Laranjeiras. Se ficar na Série A, pode anotar,
2020 vai ser bem diferente. Postura não se compra.
JORGE JESUS AGORA É JUMP DIGITAL
NNO técnico Jorge Jesus agora tem uma empresa especializada para cuidar de sua
imagem no Brasil. Ele assinou com a Jump Digital e
Marketing e todo assunto
de assessoria digital a respeito do comandante passa-

Galvão Bueno será substituído no jogo de amanhã por Luis Roberto

NNA Polícia Militar do Rio
de Janeiro aconselhou: se
o Flamengo for campeão da
Libertadores, amanhã, em
Lima, o time tem que seguir
do Aeroporto Internacional
Tom Jobim direto para o Maracanã. O Rio de Janeiro já
foi uma loucura na quartafeira, imagina se conquistar
a taça. Não há melhor lugar
do que o Maracanã para abrigar o Rubro-Negro. E essa
festa, se tudo der certo, está
marcada para domingo de
manhã. Cenário perfeito.
Gilvan de Souza
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narrador Galvão Bueno,
que na manhã de ontem, em Lima, no Peru,
sofreu um infarto, tem quadro
de saúde estável. Ele passou
por um cateterismo, procedimento que tem o objetivo
de encontrar a existência e a
gravidade de obstruções nas
artérias do coração, além de
verificar possíveis alterações
no funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco.
De acordo com os médicos que trabalharam no
atendimento ao jornalista,
ele está consciente e bem
disposto. Apesar do susto,
não foi necessária a colocação de stents — pequenas
próteses no interior de uma
artéria para evitar a obstrução dos vasos sanguíneos.

Galvão deverá ficar em obser vação por pelo mais
um dia no CTI da Clínica
Anglo-Americana.
Galvão não será responsável pela narração da partida
entre Flamengo e River Plate, amanhã, às 17h (de Brasília), na decisão da Libertadores da América. Galvão
Bueno será substituído por
Luis Roberto.
De acordo com informações do blog da jornalista Keila Jimenez, do site R7, o mal
estar de Galvão Bueno aconteceu depois de um jantar bem
exótico na noite de quarta.
Ele e a esposa, Desiree, experimentaram um creme de piranhas peruanas em um dos
locais conhecidos do Peru, o
Restaurante Central. A iguaria
é famosa por ser uma espécie
de Viagra natureba.

DE LIMA DIRETO
PARA O MARACANÃ

rá pela instituição. Isso é até
um bom indício para a torcida do Flamengo, já que o
técnico ainda não confirmou
sua permanência no RubroNegro. Pelo menos o que se
sabe é que o comandante
está em boas mãos.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Talles Magno é a joia do Vasco

TALLES MAGNO
FICA, MAS...
NNTalles Magno é um garoto sensacional e já mostra
maturidade muito acima
da sua idade real (17 anos).
Ele quer ficar no Vasco e fazer história. A renovação é
questão de tempo. Mas se
a vontade dele vai ser concretizada é outra história.
Infelizmente o clube depende de uma grande venda para acertar as contas
em 2020. Alguém dúvida
que, com todo o seu talento, ele é a bola da vez? Torcemos para que não.

