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ATÉ O GALINHO
ZICO FEZ O TESTE

NNEx-Flamengo, Grêmio e São Paulo, Marcelinho Paraíba
anunciou que irá se aposentar do futebol. Atualmente na Desportiva Perilima-PB, o experiente meia, de 44 anos, fará sua
despedida dos gramados na partida diante do CSP, domingo,
às 16h, pelo Campeonato Paraibano. Marcelinho já anunciou
que, após pendurar as chuteiras, atuará como auxiliar técnico
do time sub-20 do Águia, de Campina Grande. Ele também
revelou que pretende virar treinador em um futuro próximo.

NNO vice-presidente de Consulados e Embaixadas, Maurício
Gomes de Matos, está com coronavírus. O Flamengo resolveu, então, fechar as portas do
Ninho do Urubu para quem
não fosse funcionário do clube. Mas uma teve tratamento
especial: Zico, que manteve
contato com Maurício, foi ao
local para fazer exames. O procedimento foi feito em todos
os funcionários do clube. Zico
ainda aproveitou para gravar
um papo com Jorge Jesus para
o seu canal no YouTube.

Reprodução

MARCELINHO: DESPEDIDA

São Januário lotado para Vasco e Goiás: propagação do coronavírus?

FUTEBOL PODE ESPERAR

Com carreira vitoriosa, Marcelinho Paraíba vai pendurar as chuteiras

FIFA 20: CBF
FORMA SELEÇÃO
NNEm

função do crescimento mundial do ramo
de eSports, a Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) decidiu formar
uma Seleção de Fifa 20,
jogo de futebol virtual,
para representar o Brasil
na eNations Cup, equivalente à Copa do Mundo. A
competição será disputada em maio, na Noruega.

COB FAZ REUNIÃO
SOBRE ASSÉDIO
NNO Comitê Olímpico do Bra-

sil promoveu encontro entre
atletas e comissões técnicas
para abordar a questão do
assédio e dos abusos sexuais no esporte. Realizada
no Parque Aquático Maria
Lenk, na Barra, a reunião
teve como meta buscar a diminuição da violência moral
nos ambientes esportivos.

LUTADOR VAI AOS
JOGOS DE TÓQUIO
NNAtleta de luta greco-romana, Eduard Soghomonyan,
armênio naturalizado brasileiro, garantiu sua vaga
na categoria 130kg para os
Jogos de Tóquio, em torneio
pré-olímpico disputado em
Ottawa, no Canadá. O lutador é o 177° competidor do
país a carimbar o passaporte para o Japão. A expectativa inicial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é levar
entre 270 e 280 atletas.

HOJE NA TV
SPORTV
Campeonato Mineiro
Villa Nova x Atlético-MG
18h30 (vivo)
Troca de Passes: Mesa
Redonda
21h (vivo)
GLOBO
Globo Esporte
12h55 (vivo)

Cléber Mendes

O

mundo foi atingido por uma pandemia e
não sabemos quanto tempo o coronavírus
vai durar. A tendência é piorar nos próximos
dias e medidas foram tomadas: estádios fechados.
Esta semana tivemos jogos com Maracanã e São
Januário lotados, o que pode ter causado a propagação do vírus. Campeonatos Espanhol, Italiano
e Alemão, Liga dos Campeões, Libertadores e Eliminatórias já foram suspensos. As competições
nacionais e estaduais do Brasil têm que seguir o
mesmo caminho. Somos um país continental e o
coronavírus tem grande facilidade para se espalhar. Lógico que vai atrapalhar o calendário, não
só do futebol, mas do mundo. De tudo o que gira
em torno da vida das pessoas. É hora de seguirmos
as orientações oficiais do estado e do governo e entender que o nosso o futebol pode esperar.
MAZZUCO MAIS UMA VEZ
NNO Vasco perdeu para o Goiás,
em São Januário. São 13 jogos
e nada de novo: desorganização e sofrimento da torcida. A
diretoria, pressionada, resolveu manter Abel Braga, amigo
do presidente Campello. Decisão dele. E quem veio colocar a

cara no meio dessa crise? André Mazzuco, diretor-executivo de futebol. O presidente
não teve coragem de bater no
peito e passar a mensagem de
que o treinador que nada fez
em 2020 vai seguir. Mazzuco,
você tem meu respeito.
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Bittencourt: bronca em Jesus

FLU: RESPOSTA
À ALTURA
NNJorge Jesus foi infeliz ao
dizer que o Maracanã não
poder receber jogos de outros times porque isto prejudica o Flamengo. Ontem, em
coletiva, Mário Bittencourt,
presidente do Fluminense,
foi claro: “Lamentáveis (as
declarações). Primeiro, porque ele chegou no Brasil na
semana passada. Talvez não
tenha estudado a história do
Fluminense, do Fla-Flu”. Perfeito. Jesus precisa ser mais
consciente quando falar da
história do futebol carioca.

