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esportes

LLFAZENDO AS CONTAS

LLcirurgia no crânio
afp

A Libertadores
é logo ali, Fluzão
Fluminense está a 9 vitórias e 2 empates da vaga

C

om 32 pontos em 19 jogos, o Fluminense fez
um primeiro turno surpreendente no Brasileiro. Com
essa gordura, o Tricolor poderá
fazer uma campanha inferior
na segunda parte do campeonato e mesmo assim retornar à
Libertadores após oito anos de
ausência. De acordo com cálculos do matemático Tristão
Garcia, a equipe carioca precisa alcançar 61 pontos para
confirmar sem qualquer risco
a classificação para a Libertadores do ano que vem.
“Com 61 pontos é garantido
o G-6. Porém, existe a possibilidade de uma pontuação menor
ser suficiente. A possibilidade
de conseguir com 59 pontos é
grande. Mas é sábio mirar os 61
pontos, porque se não alcançar,
ficando perto dessa marca há
boa chance”, afirma.
Com esses cálculos, a equipe de Odair Hellmann conseguiria a vaga na Libertadores
caso vença nove partidas, empate duas e perca oito jogos no
returno. No primeiro turno,
o Tricolor venceu nove jogos,
empatou cinco e perdeu cinco.

Lucas Merçon/Fluminense

Torcedores erguem cartazes e desejam recuperação de Maradona

Luccas Claro e Danilo Barcelos comemoram mais um gol do Flu

As chances podem aumentar ainda mais dependendo dos
campeões da Copa do Brasil, da
Libertadores e da Sul-Americana. Caso esses três torneios tenham sejam conquistados por
clubes presentes entre os seis primeiros do Brasileiro, o G-6 poderá se transformar em um G-9. O
Tricolor tem apenas o Brasileiro
pela frente na atual temporada.

A três pontos da liderança, o torcedor do Fluminense
pode até sonhar com o título,
mas as possibilidades ainda
não são tão grandes. De acordo
com Tristão García, o Tricolor
tem apenas 7% de chances matemáticas de título. Para conquistar o penta, o rendimento
terá que ser superior ao do primeiro turno.

Odair Hellmann elogia técnicos estrangeiros
Após a brilhante temporada de Jorge Jesus no Flamengo
em 2019, a chegada de técnicos
estrangeiros ao Brasil cresceu
ainda mais nesta temporada.
Domènec Torrent, Jorge Sampaoli, Eduardo Coudet, Abel
Ferreira e Ricardo Sá Pinto são
alguns dos gringos no país. Para
Odair Hellmann, melhor brasi-
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leiro na tabela do campeonato,
reconhece o bom trabalho dos
estrangeiros, mas pediu mais
respeito aos técnicos locais.
“A pressão é em todos, porque
a busca é pelo resultado.Vou dar
um exemplo. O Flamengo fez
um ano excepcional em 2019.
O Jesus, estrangeiro, veio, fez
um excelente ano, ganhou pra-

ticamente tudo, com pontuação muito distante dos demais.
Aí todos acham que isso pode ser
feito a qualquer momento, rapidamente, em outros lugares e times. Mas futebol não é assim.
Comparar as situações iguais é
difícil, imagina situações de momento, dinheiro, investimento,
características de jogadores”

Maradona em
hospital para
ser operado
Ídolo argentino tem ligeiro
acúmulo de sangue na meninge
Segundo o jornal argentino
Clarín, Diego Maradona foi
diagnosticado com um hematoma subdural, ligeiro acúmulo de sangue na meninge, e precisou ser internado para passar
por uma cirurgia. De acordo
com fontes próximas ao exjogador, hematoma foi gerado
de um trauma em consequência de qualquer batida que ele
possa ter sofrido recentemente.
Ainda de acordo com o
Clarín, a decisão de interná
-lo foi tomada como medida
preventiva por sua situação
emocional.

Na tarde de ontem, o médico de Maradona havia dito que
houve uma melhora no quadro
do ex-jogador. Leopoldo Luque também falou à imprensa, que na quinta-feira, Maradona havia aparecido com um
aspecto frágil na homenagem
que recebeu do clube Gimnasia pelos 60 anos, justamente
por conta do uso excessivo de
remédios.
No momento Maradona
está internado em uma clínica
em La Plata, cidade onde mora,
mas deve ser transferido para
um hospital em Buenos Aires.

