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LESÃO FREIA NEYMAR

O TOUR DE HONDA
na chegada ao rio

NNNeymar sofreu uma lesão leve na costela, durante a goleada

NNNovo meia contratado pelo
Botafogo, o meia japonês
Keisuke Honda chega sexta-feira ao Rio de Janeiro e
deve ser apresentado aos alvinegros no próximo sábado,
com uma bela festa da torcida, prevista para o Estádio
Nilton Santos. Domingo, irá
ao Maracanã para assistir
ao clássico entre o time de
Alberto Valentim e o Fluminense. Honda chegou ‘chegando’. Agora só falta mesmo
é acelerar forte para dentro
de campo!

AFP

por 5 a 0 do PSG sobre o Montpellier, sábado, e desfalcará a
equipe parisiense hoje, contra o Nantes, fora de casa, pelo
Campeonato Francês. A previsão de retorno do camisa 10 é
de sete dias, e, com isso, ele pode voltar a campo no próximo
domingo, contra o Lyon, em Paris, pela 23ª rodada da competição. Nesta temporada, Neymar fez 18 jogos, 15 gols e deu
dez assistências, com apenas dois cartões amarelos.

Campello culpa a oposição pelas vaias e xingamentos ao time

MARTIN BUREAU/AFP

Onde o Vasco vai parar?

Neymar sofreu uma lesão na costela na goleada sobre o Montpellier

CAOS NO CHILE
PREOCUPA INTER
NNO

Internacional fará
hoje a sua estreia na Copa
Libertadores, contra a
Universidad de Chile, em
Santiago. O clube gaúcho
acionou a Conmebol e
manifestou preocupação
com a violência no país,
envolvendo torcedores e
polícia. A entidade antecipou o horário da partida
de 19h15 para 18h.

CORONAVÍRUS
AFETA FÓRMULA E
NNA

Federação Internacional de Automobilismo (FIA)
anunciou o cancelamento
do Grande Prêmio da China
de Fórmula E, por conta da
propagação do coronavírus.
A corrida seria no dia 21 de
março, na cidade de Sanya,
e não há previsão de nova
data. O GP do Vietnã de F-1
também está ameaçado.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
SPORTV
Redação Sportv
10h (vivo)
Sportv News
12h30 (vivo)
ESPN
Bate-Bola Debate
12h (vivo)
Futebol no Mundo
14h (vivo)
Sportscenter
15h (vivo)
Copa da Alemanha
Werder Bremen x B. Dortmund
16h40 (vivo)
FOX SPORTS
Fox Sports Rádio
12h45 (vivo)
Tarde Redonda
15h30 (vivo)
Copa Libertadores
U. de Chile x Internacional
18h (vivo)

Q

uando vejo que o Vasco teve o fornecimento de comida a funcionários e jogadores cortado por conta de dívidas,
lembro que o clube deve três folhas salariais,
direitos de imagem, além de outras pendências, não posso me calar. Para piorar, tem uma
vitória em cinco jogos na Taça GB, um gol feito
em 2020 e já foi eliminado do primeiro turno.
O técnico é Abel Braga, um comandante que
não esboça poder de reação. Onde vai parar o
Vasco? Após tantos fatos citados, o presidente ainda diz que as vaias e xingamentos são
políticos? Não, presidente. A massa vascaína
reclama, com razão, porque a instituição está
largada às traças. Não é assim que se trata um
Gigante! Jamais! Assuma a responsabilidade
e coloque o Vasco em seu devido lugar. Já passou da hora. Se não fosse essa torcida apaixonada, o clube estaria no fundo do poço.
UH, VEM QUE TEM!
NNO sub-13 do Fluminense
deu aula contra o Rosário
Central-ARG nos pênaltis,
no último domingo, e conquistou o Sul-Americano,
que é o torneio mais rele-

vante da categoria. É Xerém
mostrando ser uma máquina de fazer craques. Não
posso deixar de parabenizar
esses garotos pela conquista.
Grande fase!

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Honda vai ao Maraca domingo

NEYMAR: NÃO AO
FUTEBOL MODERNO
NNNeymar costuma se meter em polêmicas e as opiniões sempre ficam divididas. Mas, dessa vez, o craque
brasileiro está totalmente
certo: ele tentou dar uma
lambreta no adversário,
atuando pelo PSG, e recebeu
um cartão amarelo. Um absurdo sem tamanho punir
quem joga futebol ao invés
de quem tenta impedi-lo de
jogar. O brasileiro está focado, fazendo grande ano,
mas ainda assim as pessoas
tentam atrapalhar. Difícil.

