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Previsões erradas

O brasileiro Matheus Pereira (C) tenta levar o West Bromwich ao ataque

Chelsea reage
contra West Brom
Após estar perdendo por 3 a 0, time de
Londres conseguiu buscar o empate

P

ela 3ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea
empatou em 3 a 3, com o
West Bromwich, fora de casa,
após estar perdendo por 3 a 0.
Robinson(2) e Bartley fizeram
os gols dos mandantes. Mason
Mount, Hudson-Odoi e Abraham empataram para os Blues.
Já o Manchester United
venceu por 3 a 2 o Brighton,
fora de casa. Maupay e March fizeram os gols do time da
casa Brighton, enquanto Dunk
(contra), Marcus Rashford e
Bruno Fernandes garantiram
a vitória dos Red Devils.

PASSE CURTO

F1: HAMILTON É
POLE NA RÚSSIA
Com o tempo de 1m31s304,
recorde da pista, Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou a sua 96ª pole na carreira.
Caso vença o GP da Rússia
de hoje, às 8h, o hexacampeão iguala o recorde de 91
vitórias do alemão Michael
Schumacher.

Também fora de casa, o Everton venceu por 2 a 1, o Crystal Palace. Calvert-Lewin e o brasileiro
Richarlison, de pênalti, marcaram para os visitantes e Kouyaté
descontou para o Palace.
REAL VENCE EM LA LIGA

Em jogo de duas viradas, o Real
Madrid venceu por 3 a 2 o Betis, no Campeonato Espanhol.
Valverde abriu o placar para os
merengues, Mandi e William
Carvalho viraram para o Betis.
Mas Emerson (contra) e Sérgio
Ramos, na segunda etapa, decretaram a vitória do Real.

HOJE NA TV
GLOBO
Fórmula 1: GP da Rússia
8h (vivo)
Esporte Espetacular
10h (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Manchester City x Leicester
12h30 (vivo)
Campeonato Espanhol
Barcelona x Villareal - 16h (vivo)

NNMandava o bom senso que
o assunto da pandemia fosse
fundamental na elaboração
dos calendários esportivos,
especialmente no do futebol. Houve erro de cálculo no
tempo de duração da pandemia e talvez até da sua gravidade. Situações especiais
exigem tratamentos especiais. O ideal era a aplicação
de medidas alternativas que
pudessem reduzir os riscos.
O Brasileirão, por exemplo,
poderia ter sido reduzido,
com a divisão das equipes
em grupos no sistema mata

-mata. Ano que vem, de acordo
com o momento, voltaríamos
ao normal. O mesmo se aplica
às Eliminatórias para a Copa
do Catar, competição na qual
a situação é mais grave. São
dez seleções visitando e recebendo nove adversários. Risco
que deixa em pânico os clubes
europeus que pagam fortunas a craques sul-americanos
e temem perdê-los por algum
tempo pela contaminação,
não só na estadia nesses países como durante as viagens.
Aguardem. Emoções fortes
ainda virão por aí.

OLHO VIVO
NO DRAGÃO

PEDALADAS

NNO

que o Atlético-GO vem
fazendo é algo que merece ser estudado. Depois
de 150 dias inativo, o time
não tomou conhecimento
do Flamengo, meteu 3 a 0,
ganhou do Vasco em São
Januário, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil e hoje, em casa, vai para
cima do Botafogo. O técnico
Vágner Mancini conseguiu
montar uma equipe coesa
e interessada, que briga o
tempo todo, compensando suas deficiências com
total aplicação. Não sei se
terá fôlego para enfrentar
a longa jornada, mas pelo
que já fez merece aplausos.

NNO craque argentino Lionel
Messi se despediu do amigo Suárez com mais uma
pancada no Barcelona. Desejando boa sorte no Atlético de Madrid, novo clube
do uruguaio, Messi fuzilou:
“Lamento que o tenham
expulsado”.

BOLA DENTRO
NNO atacante Marinho é
destaque no time do Santos e já merecia uma convocação para a seleção brasileira. Se estivesse jogando
na Ucrânia, provavelmente
estaria com a Amarelinha.

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

NNA Conmebol negou o pedido do Flamengo para incluir dez jogadores na relação da Copa Libertadores
da América e avisou: se não
aparecer para jogar quarta-feira com Independiente
del Valle, no Maracanã, o
WO é automático.

BOLA FORA
NNAs falhas de Muriel foram
determinantes para a eliminação do Fluminense na
Copa do Brasil. A má fase
pode ser atribuída ao pouco
tempo de treinamento em
função da pandemia.

