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BALANÇA, MAS NÃO CAI

De volta à Liga dos Campeões, Neymar cumprimenta Sergio Ramos

Real vacila e PSG
arranca empate
Merengues abrem frente, mas levam
dois gols em três minutos no Bernabéu

R

eal Madrid e PSG empataram em 2 a 2, pela
quinta rodada do Grupo
A da Liga dos Campeões, no
Santiago Bernabéu. A partida
teve controle total dos espanhóis no início. Aos 17 do primeiro tempo, Benzema balançou a rede, aproveitando
rebote da trave.
Na segunda etapa, o próprio francês ampliou o placar, de cabeça, aos 34 minutos. Mas, logo depois, dos 35
aos 38, Mbappé e Sarabia
anotaram os gols do PSG e
deixaram tudo igual. Com o
resultado, o time de Neymar
é o primeiro da chave, com

PASSE CURTO

FORTALEZA E
CEARÁ PUNIDOS
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu Fortaleza e Ceará por uma confusão entre torcidas no último
clássico. O STJD multou os
clubes em R$ 20 mil, além
de duas perdas de mando
de campo. Ainda cabe recurso à decisão.

NNCampeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo deve
usar os jogos restantes como
treinamento para o Mundial
de Clubes da Fifa, dando folga
aos atletas mais desgastados
e oportunidades para os que
atuaram menos. O que resta da
festa não monopoliza a atenção dos torcedores. Palmeiras
e Santos disputando a premiação destinada ao vice-campeão,
além da luta desesperada dos
que não alcançaram a praia
e os que seguem nadando na
tentativa de tocar a boia dos 45
pontos salvadores. A rodada

APLAUSOS AO
PORTUGUÊS

PEDALADAS
NNExpulso na decisão da
Libertadores da América
contra o River Plate, Gabigol cumprirá pena em jogo
da Conmebol. Está liberado
para o Mundial de Clubes,
competição da Fifa.
NNBotafogo x Chapecoense,
na Arena Condá, em Cha-

13 pontos. Os merengues,
com oito, ocupam a segunda colocação.
Pelo Grupo B da Champions, o Tottenham ganhou
de virada do Olympiacos por
4 a 2, na estreia de Mourinho.
Os gols foram marcados por
El Arabi e Semedo, para os
gregos, e Delle Ali, Aurier e
Kane (dois), para os ingleses.
Outros resultados da rodada da Liga dos Campeões:
pelo Grupo B, Estrela Vermelha 0 x 6 Bayern de Munique;
pelo Grupo C, Manchester
City 1 x 1 Shakhtar Donetsk;
e pelo Grupo D, Juventus 1 x 0
Atlético de Madrid.

que o técnico Jorge Jesus fez neste pouco tempo
de atividade no Brasil merece aplausos de pé. Não acreditava que um treinador estrangeiro pudesse assumir a
equipe do Flamengo com as
competições em andamento,
sem conhecer os seus adversários, o próprio grupo de jogadores e conseguisse sucesso tão rapidamente. Foi uma
enorme e grata surpresa e não
discuto com resultados. Jorge
Jesus proporcionou à Nação
Rubro-Negra os títulos por ela
sonhados. E nos resta agradecer pela chacoalhada que o
português conseguiu dar no
nosso futebol.

HOJE NA TV

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

GLOBO
Globo Esporte
13h(vivo)
Flamengo x Ceará
21h30 (vivo)
TNT
Liga dos Campeões
Valencia x Chelsea
14h55 (vivo)
Liverpool x Napoli
17h (vivo)

NNO

que começará hoje tem enredo de filme de vampiro, com
o fantasma da Série B perseguindo os candidatos de foice em punho. A CBF precisa
abrir discussão sobre a conveniência de manter esse formato bolorento, pois, hoje, o Brasileirão está em queda livre,
caiu para a terceira posição,
perdendo em interesse para a
Copa do Brasil, a Libertadores
e ganhando por focinho da
Sul-Americana. Para animar,
sugiro a criação do ‘Troféu Balança, Mas Não Cai’ entregue
aos que escaparem da degola.

BOLA DENTRO
NNA torcida do Fla, além de
segurar a média de público do Brasileiro, conseguiu
nova marca que merece
inclusão no Guiness, o Livro
dos Recordes: lotou o Maracanã para ver televisão.

pecó, e Fluminense x Palmeiras, no Maracanã. Haja
unhas para alvinegros e tricolores roerem.
NNPara se salvar, o Vasco precisa só de um ponto no Morumbi contra o São Paulo.
NNO Fla, ainda em festa, cumpre tabela com o Ceará.
BOLA FORA
NNThiago Neves alega dores no joelho e na panturrilha, mas o médico Sérgio
Campolina não confirma
e diz que não tem nada.
Que fim de ano para lá de
turbulento o do Cruzeiro.

