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Com o brilho de Rodrigo Muniz, 
autor dos dois gols, Rubro-Negro 
derrota o Macaé por 2 a 0, no 
Maracanã, e segue com 100% de 
aproveitamento no Carioca. P. 4 e 5
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A
pós o empate na es-
treia contra o Boavista, 
o Botafogo tem mais 

uma oportunidade de con-
seguir a sua primeira vitória 
no Carioca. O Glorioso irá 
encarar o Resende, no Nil-
ton Santos, hoje, às 20h15. 
O duelo seria inicialmente 
disputado amanhã, mas foi 
antecipado devido ao com-
promisso do Alvinegro pela 
Copa do Brasil na próxima 
quarta, contra o Moto Club, 
em São Luís (MA).

Em sua segunda partida no 
comando do Glorioso, Marce-
lo Chamusca deverá escalar o 
Botafogo com Diego Lourei-
ro; Kevin, Marcelo Benevenu-
to, Kanu, Hugo; José Welison, 
Luiz Otavio, Bruno Nazario, 
Ênio; Matheus Babi. 

O Resende estreou no Cam-
peonato Carioca surpreen-
dendo o Fluminense. Após 
sair atrás do placar, a equipe 
do Sul Fluminense conseguiu 
a virada nos últimos minutos 
da partida. Diante do Botafo-
go, o clube tentará uma nova 
surpresa. Com 32 jogadores 
no elenco, o Resende tem San-
dro Sargentim no comando. O 
principal destaque do elenco 
é Nunes, ex-jogador do Vasco 
e do Coritiba.

MARCINHO É CONTRATADO
Em busca de reformular o 
elenco para a disputa da Sé-
rie B 2021, o Botafogo anun-
ciou ontem a contratação 
de Marcinho. O jogador é o 
quinto reforço da tempora-
da. O atacante rescindiu com 
o Goiás e assinou com o Alvi-
negro por dois anos.

O jogador, de 25 anos, já 
trabalhou com o treinador 
Marcelo Chamusca no Cuia-
bá. Pelo clube do Mato Grosso 
do Sul fez quatro gols em 21 
jogos na última temporada. 
A experiência na competição 
foi um fator que pesou na con-
tratação. Marcinho tem dois 
acessos no currículo: pelo 
Sport, em 2019, e pelo Cuiabá, 
em 2020. O atacante também 
já vestiu a camisa de Athleti-
co-PR e São Paulo.

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Alvinegro busca a primeira 
vitória contra o Resende
Após empate contra o Boavista, Chamusca comanda seu segundo jogo no Glorioso 

Chamusca 
comanda a 
reestruturação 
do Botafogo

Botafogo Resende
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Tricolor encara a Lusa no Maraca
Depois da derrota para o Resende na estreia no Estadual, Fluzão pode ter hoje o retorno de Ganso

A
pós ser derrotado na es-
treia contra o Resende, 
o Fluminense enfrenta 

a Portuguesa, hoje, às 16h, no 
Maracanã, em busca da sua 
primeira vitória no Carioca. O 
Tricolor poderá ter o reforço de 
Paulo Henrique Ganso na par-
tida. O jogador está recuperado 
da cirurgia de apendicite, que o 
deixou fora de combate na reta 
final do Brasileiro.

O Fluminense novamente 
irá ser escalado com uma equi-
pe formada majoritariamente 
por jovens sub-23. Ganso pode-
rá reforçar a equipe. Ailton de-

Ganso pode 
reforçar 

a equipe 
formada pela 

garotada 
tricolor

verá escalar o Tricolor com: Pe-
dro Rangel, Dani Bolt, Luan 
Freitas, Frazan e Raí; André, 
Caio Vinícius e Ganso; Kayky, 
Samuel e John Kennedy.

Um dos principais nomes 
do atual elenco do Fluminen-
se, Paulo Henrique Ganso pou-
co atuou na última temporada 
pelo clube carioca. O jogador 
entrou em campo em 32 jogos, a 
maioria como reserva e marcou 
apenas um gol pelo Tricolor.

Após derrotar e surpreen-
der o Vasco na estreia, a Por-
tuguesa busca mais uma vi-
tória sobre um grande no 

Carioca. A Lusa também não 
apostou nesta temporada 
em nomes rodados, como fez 
nas últimas edições. Mas terá 
uma ex-promessa do Flumi-
nense no elenco: o meia Ro-
bert, que tem passagem até 
pelo Barcelona B.

Uma notícia ruim para os 
torcedores do Fluminense. O 
zagueiro Luan Freitas, de 20 
anos, sofreu uma fratura no pé 
direito na  derrota da equipe ca-
rioca para o Resende no Cario-
ca e vai desfalcar o Tricolor na 
competição. Ele deverá passar 
por uma operação. Luan é con-

siderado uma grande promessa 
do Fluminense. O jogador fa-
zia parte do elenco sub-23 do 
Tricolor na última temporada 
e já era observado por Marcão 
em treinos com o time titular do 
clube carioca.

De olho no mercado, o Flu-
minense consultou o Goiás pela 
contratação do zagueiro David 
Duarte. Rebaixado para a Série 
B do Campeonato Brasileiro, o 
Esmeraldino tem interesse em 
negociar o jogador, mas pediu 
cerca de R$ 10,2 milhões. Dessa 
forma, o Tricolor não avançou 
na negociação.

O Fluminense 

novamente 

será escalado 

com uma 

equipe for-

mada, em sua 

maioria, por 

jovens sub-23

REPRODUÇÃO

Fluminense Portuguesa

32
JOGOS

Número de 
veze em que 
Ganso atuou 
na última 
temporada 
pelo 
Fluminense
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Mengão vence o 
Macaé com o brilho 
de Rodrigo Muniz
Atacante de 19 anos brilha no Maracanã e faz os dois gols da vitória do 
Rubro-Negro, que ainda teve uma penalidade perdida por Pepê

O
s garotos do Flamengo se-
guem fazendo a sua par-
te no Carioca. Ontem, a 

equipe comandada por Mau-
ricio Souza manteve o 100% de 
aproveitamento e derrotou o 
Macaé por 2 a 0. O resultado 
fez o Rubro-Negro dormir na 
liderança da Taça Guanabara. 
A equipe do Norte Fluminense 
segue sem vitórias no torneio.

O destaque foi o atacante Ro-
drigo Muniz. O jogador, de 19 
anos, fez os dois gols do Flamen-
go. A equipe rubro-negra mos-
trou mais desenvoltura do que 
na estreia contra o Nova Igua-
çu e poderia ter feito mais gols. 
Além das chances perdidas, o 
Rubro-Negro desperdiçou uma 
penalidade com Pepê, quando o 
jogo estava empatado.

O Flamengo começou a par-
tida buscando criar dificulda-
des para o Macaé. Aos cinco 
minutos, a defesa do Macaé se 
enrolou e Milton Raphael fez 
pênalti em Pepê. Na cobrança, 
Pepê tentou tirar de Milton Ra-
phael e bateu na trave. O goleiro 
do Macaé não fez a defesa, mas 
estava na bola. 

A penalidade perdida não fez 
o Flamengo diminuir o ritmo 
e, aos 37 minutos, finalmente 
abriu o placar. Matheuzinho 
foi no fundo e cruzou, Rodrigo 
Muniz ganhou na cabeça da de-
fesa do Macaé e cabeceou para 
o fundo das redes, vencendo o 
goleiro Milton Raphael. 

A segunda etapa começou 
em ritmo mais lento. Mas, 
aos 21 minutos, o Flamen-
go chegou ao seu segundo 
gol. Ramon levantou para a 
área e Rodrigo Muniz cabe-
ceou bem, no contrapé do go-
leiro, tirando as chances de 
defesa de Milton Raphael.

Aos 26 minutos, o Rubro-
-Negro quase fez mais um. Ra-
mon foi bem no fundo e cruzou 
para Hugo Moura, o volante se 
infiltrou bem dentro da área 
e finalizou. A bola tocou a tra-
ve do Macaé e saiu em tiro de 
meta para o clube do Norte 
Fluminense. 

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br

Macaé

Rodrigo 

Muniz (D) 

festeja com os 

companheiros 

um de seus 

gols no 

Maracanã

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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Flamengo foi 
superior ao 

Macaé e teve 
atuação melhor 

do que na estreia

GABRIEL BATISTA: Pouco foi 
exigido, partida tranquila.  
NOTA 5,5

MATHEUZINHO: Foi participativo 
principalmente no primeiro tempo. 
Deu passe para o primeiro gol do 
Flamengo. NOTA 6,5

NOGA:Atuação tranquila na 
defesa do Flamengo. NOTA 5,5

NATAN: Assim como o seu 
companheiro, pouco foi exigido. 
NOTA 5,5

RAMON: Muito bem tecnicamen-
te, participou bastante e deu 
assistência para o segundo gol do 
Flamengo. NOTA 7.

JOÃO GOMES: Correu bastante e 
apareceu bem para finalizar. Faltou 
um pouco de capricho nas finaliza-
ções. NOTA 6,5

DANIEL CABRAL: Pouco tempo 
na partida. SEM NOTA

HUGO MOURA: Deu dinamismo 

ao meio-campo do Flamengo e por 
pouco não fez o dele. NOTA 6,5

PEPÊ: Começou bem, mas, depois 
que perdeu o pênalti, caiu de 
rendimento. NOTA 5

RICHARD: Entrou no fim e ainda 
teve tempo de quase marcar. NOTA 5

THIAGUINHO: Correu bastante, mas 
acabou se precipitando na maioria 
das chances que teve. NOTA 5

LAZARO: Entrou na metade do 
segundo tempo e manteve o ritmo 
da equipe. NOTA 5,5

MICHAEL: Buscou bastante o 
jogo, mas foi pouco construtivo. 
Fez menos que o esperado para o 
jogador mais experiente do time. 
NOTA 5,5

GABRIEL BARROS: Pouco tempo 
em campo. SEM NOTA

RODRIGO MUNIZ: Melhor em 
campo. Fez os dois gols e foi 
bastante participativo. NOTA 8

FLAMENGO

ATUAÇÕES

Flamengo

 N Bicampeão brasileiro, o 
Flamengo sofreu mais do 
que o esperado para con-
quistar o oitavo título na-
cional de sua história. Vi-
ce-presidente de futebol, 
Marcos Braz afirma que se 
arrepende de ter procura-
do um técnico estrangeiro 
para o lugar de Jorge Jesus 
e não um brasileiro naquele 
momento.

“Nada tem a ver com a es-
colha do Dome, isso quando 
eu falo aí eu estou amplian-
do bem em relação ao Dome 
ou a qualquer outro estran-
geiro. Depois de eu ver como 
é que acabou o ano, como é 
que aconteceram as coisas 
internas no Flamengo, de 
eu ver um ângulo diferente, 
eu teria trazido um técnico 
brasileiro na sucessão do Jor-
ge Jesus”, afirmou Braz em 

entrevista ao jornalista Mau-
ro Cezar Pereira no programa 
Dividida, do UOL Esporte.

O dirigente do Flamengo 
afirma que seu arrependi-
mento se deve ao calendá-
rio fortemente afetado pela 
pandemia do novo corona-
vírus e às circunstâncias do 
momento em que houve a 
troca no comando técnico. 
Inclusive, Braz afirmou que o 
atual treinador rubro-negro, 
Rogério Ceni, poderia ter sido 
uma opção.

“Isso é uma análise mi-
nha, mas eu acho que eu par-
ticipei, você me perguntou, 
‘você faria alguma coisa di-
ferente?’ Faria, eu não traria 
um técnico estrangeiro de-
pois do Jorge Jesus. Poderia 
ser (Rogério Ceni), com cer-
teza estaria entre os analisa-
dos”, conclui.

MARCOS BRAZ FAZ AUTOCRÍTICA

E também não gostaria 
de ser técnico do 
Flamengo, porque eu 
colocaria em risco de 
ser chamado de burro 
pela minha torcida”
ZICO

 N Maior ídolo da história do 
Flamengo, Zico participou 
de uma live em seu canal no 
YouTube. Rogério Ceni e a sua 
passagem pelo Rubro-Negro 
foram temas da conversa. 
O ex-goleiro, que é o maior 
ídolo da história do São Pau-
lo, topou se aventurar como 
treinador no futebol brasilei-
ro. Zico afirmou que admira 
a coragem do atual coman-
dante do Rubro-Negro, mas 
voltou a falar sobre a sua op-
ção de não trabalhar no Bra-
sil e revelou as propostas que 
recebeu de clubes brasileiros.

“Eu optei por não aceitar 
justamente por essa história 
que eu tenho com o Flamen-
go. Eu fui convidado pelo Pal-
meiras, pelo Internacional, 
pelo São Paulo, pelo Cruzei-
ro, pelo Athletico-PR. Diver-
sos clubes tentaram essa 
possibilidade, eu neguei. E 
também não gostaria de ser 
técnico do Flamengo, porque 
eu colocaria em risco de ser 
chamado de burro pela mi-
nha torcida”, afirmou.

Zico afirmou que ficou 
bastante feliz pelo título de 
Rogério Ceni no comando do 
Flamengo. “Fico feliz por esse 
título que ele conseguiu no 
Flamengo, porque evidencia 
as qualidades dele”, disse.

ZICO REVELA 
PROPOSTAS 
QUE RECEBEU

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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Cruzmaltino 
dá bobeira e 
sofre a segunda 
derrota
Clube da Colina perde por 1 a 0 para o 
Voltaço, no Raulino de Oliveira, e segue 
sem pontuar no Campeonato Carioca

O 
Vasco segue sem pon-
tuar no Campeona-
to Carioca. Ontem, a 

equipe de São Januário so-
freu a sua segunda derrota 
na competição. No Raulino 
de Oliveira, a garotada cruz-
maltina teve até alguns bons 
momentos, principalmente 
no primeiro tempo, mas aca-
bou dando bobeira na etapa 
final e foi derrotada por 1 a 0 
para o Volta Redonda.

A derrota foi a segunda do 
Vasco na competição. Na es-
treia, a equipe de São Januá-
rio perdeu para a Portugue-
sa. O Voltaço, que empatou 
com o Madureira na estreia, 
conseguiu os seus primei-
ros três pontos na competi-
ção. Na próxima rodada, o 
Cruzmaltino encara o Nova 

A garotada 

do Vasco não 

resistiu ao Volta 

Redonda

ANDRE MOREIRA / VRFC

Iguaçu, em casa, no sábado. 
Já o Volta Redonda enfrenta 
a Portuguesa, no Luso-Brasi-
leiro, no próximo dia 14.

O primeiro tempo entre 
Vasco e Volta Redonda co-
meçou com muito equilí-
brio. As duas equipes busca-
vam o ataque, mas erravam 
bastante na construção das 
jogadas ofensivas. O Cruz-
maltino era um pouco supe-
rior, porque conseguia mui-
tas vezes recuperar a bola 
no campo de ataque, porém, 
também errava muito o pe-
núltimo passe.

A segunda etapa começou 
em um ritmo semelhante ao 
início do primeiro tempo. 
As duas equipes em um rit-
mo mais lento, se estudando 
bastante. O Vasco novamen-

te com mais posse de bola, 
mas sem conseguir agredir 
mais intensamente a equipe 
do Volta Redonda.

Aos 38 minutos, em um 
vacilo da defesa do Vasco, o 
Volta Redonda conseguiu o 
seu gol. Após cruzamento, o 
experiente João Carlos apa-
receu para matar no peito e 
finalizar sem chances para o 
goleiro Lucão. Um minuto de-
pois, o Voltaço quase ampliou 
com Marcos Bebê, mas, desta 
vez, o goleiro Lucão salvou.

O gol desconcentrou o 
Vasco, que não conseguiu 
sequer pressionar em bus-
ca do empate. Confortável 
na partida, o Volta Redon-
da manteve a posse de bola 
até o fim e garantiu os três 
pontos. 

Volta Redonda Vasco
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Eliminatórias: jogos são suspensos
Conmebol e Fifa adiam as duas próximas rodadas da América do Sul, que seriam disputadas em março

A
s duas próximas roda-
das das Eliminatórias 
Sul-Americanas para 

Copa do Mundo de 2022 es-
tão suspensas. A decisão foi 
anunciada na manhã de on-
tem em uma reunião entre 
dirigentes da Conmebol e o 
presidente da Fifa, Gianni In-
fantino. O motivo para a sus-
pensão se deve pela pandemia 
do coronavírus.

As Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas são disputadas em for-
mato de ida e volta e todos se 
enfrentam. Os quatro primei-
ros se classificam direto para 
a Copa do Catar, e o quinto fica 
com uma vaga na repescagem, 
contra representante de outro 
continente, a ser definido.

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Com a mudança, falta deci-
dir a data para os jogos serem 
realizados. Ao que tudo indi-
ca, as partidas serão disputa-
das em setembro e outubro. 
Nas duas rodadas de março, a 
seleção brasileira, que lidera 
as Eliminatórias com 100% 
de aproveitamento em quatro 
jogos, enfrentaria a Colômbia 
em Barranquilla e a Argenti-
na no Recife.

Alguns técnicos de clubes 
da Inglaterra, como o alemão 
Jurgen Klopp, do Liverpool, e 
o norueguês Ole Gunnar Sol-
skjaer, do Manchester Uni-
ted, já haviam se manifesta-
do contrários a liberações de 
jogadores por causa do pe-
ríodo de quarentena ao qual 

e na volta terem de cumprir 
uma quarentena de 10 dias em 
um hotel. Isso não pode acon-
tecer. A Fifa foi muito clara ao 
dizer que não temos que dei-
xar os atletas irem desta vez 
e acredito que todos os clubes 
estão de acordo com esse pro-
blema”, afirmou Klopp.

Só no Liverpool, por exem-
plo, o técnico Tite teria três 
desfalques para a seleção bra-
sileira. São os casos do goleiro 
Alisson, do volante Fabinho e 
do atacante Roberto Firmino. 

No caso de Solskjaer, a libe-
ração não seria nem para paí-
ses mais próximos da Inglater-
ra. O norueguês indicou que 
não vai liberar o meia Bruno 
Fernandes, principal destaque 

do Manchester United, para 
defender a seleção de Portugal 
nos primeiros compromissos 
pelas Eliminatórias Europeias 
para o Mundial do Catar.

“Não sentamos ainda e 
nem tomamos uma decisão, 
mas não faz sentido se você 
perder um jogador durante 
10 dias de isolamento. Somos 
nós que pagamos os jogado-
res e, no meu entendimento, 
a Fifa deu regras que não pre-
cisam ser publicadas. Então 
acredito que será uma decisão 
difícil liberar os jogadores em 
países em situação difícil em 
relação à covid-19”, declarou 
o treinador.

Tite teria dificuldades para 
convocar os jogadores por 

conta da pandemia

Em março, a seleção 
brasileira enfrentaria 
a Colômbia, em 
Barranquilla, e 
depois a Argentina, 
no Recife

eles seriam submetidos obri-
gatoriamente na volta ao país 
devido à pandemia do novo 
coronavírus.

“Todo mundo está de acor-
do que não podemos deixar os 
jogadores irem com a seleção 

Com informações do Estadão Conteúdo
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PRÓXIMOS JOGOS

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

TAÇA GUANABARA 2021
 CLASSIFICAÇÃO 
  CLUBES PT J V E D GP GC S

 1º Flamengo 6 2 2 0 0 3 0 3
 2º Volta Redonda 4 2 1 1 0 3 2 1
 3º Resende 3 1 1 0 0 2 1 1 
 4º Bangu 3 1 1 0 0 1 0 1
  Portuguesa 3 1 1 0 0 1 0 1
 6º Madureira 1 1 0 1 0 2 2 0
 7º Boavista 1 1 0 1 0 0 0 0
  Botafogo 1 1 0 1 0 0 0 0
 9º Fluminense 0 1 0 0 1 1 2 -1
 10º Nova Iguaçu 0 1 0 0 1 0 1 -1
 11º  Vasco 0 2 0 0 2 0 2 -2
  12º  Macaé  0  2 0 0 2 0 3 -3

PT: pontos J: jogos V: vitória E: empate D: derrota GP: gols pró GC: gols contra S: saldo

2ª RODADA / HOJE

Nova Iguaçu x Madureira  15h30 Laranjão

Fluminense x Portuguesa  16h Maracanã 

Boavista x Bangu 18h Elcyr Resende

Botafogo  x Resende  20h15 Nilton Santos
3ª RODADA / SÁBADO, 13/03

Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir

Bangu x Botafogo 21h05 A Definir
3ª RODADA / DOMINGO, 14/03

Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro

Flamengo x Fluminense 18h Maracanã
3ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA ,15/03

Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

JOGO  HORA LOCAL

REGULAMENTO: Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os 
quatro melhores se classificam à semifinal, e os dois vencedores se enfrentam na final 
do campeonato, ambas as fases em ida e volta. As equipes que ficarem entre 5º e 8º 
lugar na Taça Guanabara disputam a Taça Rio, mata-mata de consolação que terá 
semifinal e final, em ida e volta. O último colocado da Taça Guanabara também jogará 
a Série A2 do Carioca 2021. Critérios de desempate da Taça Guanabara: 1) mais vitórias; 
2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto (só entre dois clubes); 5) 
menos vermelhos e amarelos; 6) sorteio.

RESULTADOS
JOGO LOCAL

1ª RODADA / TERÇA-FEIRA
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Maracanã

1ª RODADA / QUARTA-FEIRA

Macaé 0 x 1 Bangu Eduardo Guinle

Volta Redonda 2 x 2 Madureira Cidadania

Botafogo 0 x 0 Boavista Nilton Santos

Vasco 0 x 1 Portuguesa São Januário
1ª RODADA / QUINTA-FEIRA

Resende 2 x 1 Fluminense Maracanã

2ª RODADA / ONTEM

Macaé 0 x 2 Flamengo Maracanã

Volta Redonda 1 x 0 Vasco Cidadania

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

ÚNICO LÚCIDO É ONDOIDO

DECISÃO PEDALADAS

 n O Palmeiras entrará na 
decisão da Copa do Brasil 
2020, hoje, às 18h, no Al-
lianz Parque, com a van-
tagem de jogar com dois 
resultados — empate e vi-
tória. O Grêmio precisa-
rá vencer por dois gols ou 
mais para ficar com a taça. 
Vitória por um gol, qual-
quer que seja o resultado, 
levará a decisão do torneio 
aos pênaltis. Renato pre-
parou o time gaúcho para 
jogar contra o relógio. O 
problema é que o Palmei-
ras tem no contra-ataque 
rápido a sua melhor arma 
e poderá decidir a partida 
numa única escapada. Bri-
ga boa na final.

n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

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

 nA pandemia segue fazen-
do estragos, com o vírus de-
safiando a todos e fazendo 
vítimas fatais. As providên-
cias são todas paliativas e, 
enquanto a população não 
estiver vacinada, o que não 
acontecerá tão cedo, a amea-
ça será real. Fingir que não 
está acontecendo e sair por 
aí desafiando o perigo não é 
coisa de valente e sim de in-
consequente, irresponsável. 
Lisca Doido (foto), técnico 
do América Mineiro, clamou 
por bom senso quando sou-
be que a Copa do Brasil co-

meçaria disparando pelo Bra-
sil quarenta delegações, cada 
uma com trinta pessoas, pelo 
menos, fora árbitro, auxilia-
res, jornalistas, delegados e 
todos os demais envolvidos. 
Sua voz isolada pelo menos 
provocou debates, polêmica. 
Pode não ter sensibilizado a 
CBF, amarrada ao calendá-
rio e a compromissos comer-
ciais, mas marcou posição e 
teve a adesão das pessoas de 
bom senso. A situação do mo-
mento não é grave, é gravíssi-
ma. Fingir que não vê é a pior 
forma de enfrentá-la.

 n O Vasco jogando cargas 
ao mar para que a Cara-
vela possa enfrentar os 
mares revoltos da Segun-
da Divisão do Campeo-
nato Brasileiro. O custo 
do departamento de fu-
tebol precisa ser reduzi-
do a menos da metade.

 n Sufocado por compromis-
sos comerciais, o Comitê 
Organizador da Olimpíada 
de Tóquio confirma a rea-
lização dos Jogos como se 
não houvesse pandemia do 
novo coronavírus, enquanto 
todos os fatos recomendam 
cautela.
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 n É melhor e  mais ba-
rato um árbitro errando 
sozinho do que a patota 
anulando gols por impedi-
mentos por unha encrava-
da ou sinalizando pênaltis 
imaginários.

 n Fifa e Conmebol em 
pânico com o atraso nas 
Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas. Restrições para 
as viagens de jogadores e 
seleções tornam cada vez 
mais difícil achar soluções.


