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LUTO

Jornalista Paulo
Stein morre
aos 73 anos
Ele estava internado deste a última
quarta-feira e não resistiu à covid-19

O

jornalista esportivo Paulo Stein morreu ontem,
aos 73 anos, por complicações do novo coronavírus.
Na última quarta-feira, ele recorreu ao Hospital Rocha
Maia, em Botafogo, onde foi
diagnosticado com síndrome
respiratória e transferido para
o Hospital Estadual Anchieta,
na Zona Portuária do Rio.

Referência do jornalismo esportivo, Paulo Stein
foi durante muitos anos
narrador e comentarista
da TV Manchete, SportTV, entre outra emissoras
e colunista de futebol de
jornais. O comunicador
deixa a filha jornalista
Natasha Stein e a esposa
Viviane Stein.
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TEMPO DE RISCO TOTAL
N Nos filmes do Velho Oeste,
John Wayne sozinho, contando apenas com um rifle,
continha ataques dos peles
vermelhas, derrubando todos sem deixar cair o chapéu,
e havia a figura do mercador,
que viajava pelas cidades
com sua carroça e tudo o que
alguém pudesse precisar.
Restou à CBF e às federações
voltarem no tempo botando
as carroças na estrada para
tentar driblar as restrições
das autoridades estaduais
e municipais para manter a
bola rolando. São Paulo, Mi-

ALERTA PARA
JOVENS TALENTOS
NA

crise mundial gerada
pela pandemia do coronavírus atinge a todos, mas
quem tem mais, claro, sofre
menos. O assédio dos ricos
clubes europeus seduzindo nossos jovens jogadores
será inevitável. Com a crise e o sufoco de constatar
as fontes de arrecadação
secando vertiginosamente, não vejo como nossos
dirigentes possam resistir
aos ataques e investidas a
nossos viveiros de craques
e não duvido de que comemorem como única solução para o momento difícil
que vivemos. Novos tempos do futebol.

nas Gerais e Paraná foram os
primeiros a proibir a realização de jogos de futebol. O
Estado do Rio acompanhou
parcialmente, fechando Rio
e Niterói. No Rio Grande do
Norte, a federação foi radical
e cancelou o Campeonato Potiguar. O momento exige medidas duras, todos concordamos que se trata da luta pela
vida, o problema está nas
consequências. Temo que as
medidas restritivas tenham
que ser estendidas e poucos
clubes pelo país terão fôlego
para enfrentar a paralisação.

PEDALADAS
N O Botafogo usa o Campeonato Estadual para
montar a equipe que vai
enfrentar as dificuldades
da Segundona do Brasileiro. O técnico Marcelo
Chamusca sabe que precisa de mais.
N O recurso do Vasco

BOLA DENTRO
NO

atacante Hulk surpreende pelo empenho
nos treinamentos do Atlético-MG. O cara parece disposto e, se continuar nessa
batida, poderá pensar até
em Seleção. Tite de olho.

Paulo Stein foi uma grande referência do jornalismo esportivo
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PORTUGAL E BÉLGICA TROPEÇAM
Após vencerem em suas estreias, as seleções de Portugal
e da Bélgica tropeçaram ontem pela segunda rodada das
Eliminatórias Europeias da
Copa do Mundo de 2022, que
será realizada no Catar. Ambas
jogaram fora de casa e apenas

empataram. Os portugueses
até saíram na frente contra a
Sérvia e abriram 2 a 0, mas permitiram a reação dos anfitriões
para o placar final de 2 a 2. Em
Praga, os belgas tiveram que
correr atrás da igualdade por
1 a 1 com a República Tcheca.

querendo anular o jogo com
o Internacional foi recusado.
Caso encerrado.
N O técnico Roger Machado
mexe o tabuleiro para achar
posição para Ganso no time
do Fluminense. Vejo como
boa opção para o segundo
tempo em alguns jogos.
BOLA FORA
N Estranha a demora na
recuperação de lesionados no Flamengo. Pedro
joga seis minutos e sai,
Rodrigo Caio entra e sai,
Diego Alves faz tempo
que não joga.

