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esportes

LLAPRIMORAR

Yago Felipe quase
em ponto de bala
Recuperando da Covid-19, jogador retorna
aos treinamentos para servir ao Fluminense

D

esfalque do Fluminense
nas últimas duas partidas, o apoiador Yago Felipe pode retornar no domingo, contra o Internacional. O
jogador postou um vídeo em
seu Instagram e falou a respeito
da quarentena. Ele testou positivo para a Covid-19 antes da
derrota do dia 8, por 1 a 0, para
o Grêmio, no Maracanã.
“Talvez essa seja a luta mais
difícil dos últimos anos “contra
o coronavírus”. Tive todo o cuidado necessário, não tivemos
sintomas. Já estamos na reta final da quarentena e logo, logo
estamos de volta firme e forte”,
escreveu o jogador.
Yago Felipe ainda vai se submeter a um exame para saber
se terá condições de enfrentar
o Inter. Caso teste negativo, ele
irá retornar hoje aos treinamentos com o elenco tricolor.
O jogador é considerado
peça importante no esquema
de Odair Hellmann. Sem ele,
o Fluminense sofreu duas derrotas consecutivas no Brasileiro contra o Grêmio e o Palmei-
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É o Inacreditável F. C.
eber Roberto Lopes (foto)
contou no Sportv que o gol
H
salvador do São Paulo no jogo

Divulgação

com o Goiás foi analisado noVAR
e que o lance foi considerado inconclusivo. A dúvida era se a bola
entrara ou não antes do tapa do
goleiro Tadeu. Mesmo com toda tecnologia, múltiplas câmeras,
mágicas réguas móveis, o VAR,
criado para tirar dúvidas simplesmente confessa que não sabe se foi
gol. Como o assistente correu para o centro, o que sinaliza que deu
como válido o lance, o árbitro de
campo, para quem oVAR jogou a
batata quente nas mãos, mandou
botar a bola no meio.Nessa entrevista o pior veio depois, perguntado o que o auxiliar disse no ves-

TELA QUENTE

Yago comentou as dificuldades para se livrar do novo coronavírus

ras e acabou deixando o G-6 do
Campeonato Brasileiro.
Vai te pegar?
Outra dúvida para o duelo
com o Colorado é o atacante
Fred, que torceu o tornozelo

no sábado, durante o aquecimento antes da partida contra
o Palmeiras. O centroavante se reapresentou ontem, foi
examinado pelo departamento
médico tricolor e apresentou
uma boa melhora no inchaço.

LLFlamengo e São Paulo disputarão esta noite,no Morumbi,
o direito de seguir na Copa do
Brasil. Os cariocas saíram perdendo por 2 x 1 e uma vitória
simples levará a decisão para
os pênaltis. Jogo promete, vejo
o São Paulo em evolução, de-

Nos últimos dias, imagens que
circulam nas redes sociais irritaram parte da torcida do Fluminense. Rubro-negros, vestidos
com a camisa do Flamengo, não
só entraram nas Laranjeiras, como postaram fotos. O fato ocorreu no último domingo, quando
o clube cedeu a sede como local de
votação nas eleições municipais.

Em contato com o site Netflu, a direção do Tricolor das Laranjeiras explicou que, a partir
do momento em que o espaço é
cedido ao TSE e ao TRE, o controle do acesso cabe apenas aos
órgãos. Sendo assim, fica impedido de proibir o acesso de torcedores rivais, mesmo que isso
vá contra o estatuto do clube.

“Eleição está liberado. Não
tem como impedir de votarem,
não, pô. O clube fica à disposição do TSE, é zona eleitoral,
território neutro”, disse Ricardo Conceição, gerente administrativo do Fluminense, em um
arquivo de áudio vazado em diversos grupos de torcedores em
um aplicativo de conversas.

pendente ainda de ajustes no
sistema defensivo, problema
que curiosamente aflige também Rogério Ceni no Flamengo. Ambos vão se atirar à luta
de olho no pote de ouro, mais
de 70 milhões que serão pagos
ao campeão.

PEDALADAS
Se a seleção do Tite disputasse o Campeonato Brasileiro teria dificuldades
para arrumar vaga na Libertadores.
LLFIFA pressionada para
voltar ao simples nas regras de futebol, ou seja,
LL

Eleitores vão às Laranjeiras com a camisa do Fla
LL

tiário, Heber surpreendeu ainda
mais revelando que o bandeirinha
também tinha dúvidas e que teria
dito ser humanamente impossível afirmar se a a bola entrou ou
não. Amigos, na dúvida os caras
optaram pelo mais forte, dando a
entender que a arbitragem trabalha com um terceiro olho na nuca,
voltado para quem manda.

manter a redação original
e caçar as tais recomendações facilitadoras de manipulações.
LLA c a d a d i a a u m e n t a
o número de contaminados por Covid-19 no
mundo da bola.

BOLA DENTRO

Liberado do hospital após contrair
o novo coronavírus, o treinador Cuca
ainda permanece em casa completando a recuperação, preparando-se
para voltar e recebendo carinho dos
jogadores e torcedores do Santos.
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BOLA FORA

O Botafogo se arrasta lentamente
no Brasileirão com 20 pontos em 20
compromissos até o momento. Para
escapar da degola precisará de 25
pontos em 18 jogos, oito vitórias e
um empate nos jogos restantes.
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