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esportes
LLMaradona

Coração
tinha
sequelas
Ídolo morreu
com uma parada
cardiorrespiratória

A

pós se apresentar de forma espontânea ao Ministério Público argentino, o neurocirurgião Leopoldo
Luque, um dos últimos médicos a tratar Diego Maradona,
falou que o coração do ídolo
tinha sequelas.
“Mas a cirurgia (na cabeça) pôde ser feita. Os problemas cardiológicos eram típicos dos antecedentes (drogas
e alcoolismo), não era nada
alarmante”, disse o médico, de
acordo com o jornal Clarín. Ele
afirmou que Maradona estava
“triste e com abstinência”.
A imprensa argentina divulgou ontem um áudio que seria
o último de Maradona em vida. Na mensagem, o craque pede a Mario Baudry, marido de
sua ex-mulher Verónica Ojeda,
que cuide de seu filho mais novo: Diego Fernando, de 7 anos.
Por outro lado, o advogado
de uma das enfermeiras que
atendeu Maradona disse que o
ídolo sofreu uma queda e um
golpe na cabeça recentemente,
mas não foi tratado.
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Brasil de volta à Fórmula 1
O Brasil voltará a ter um
piloto no grid de largada da Fórmula 1, ainda que
por apenas uma corrida. A
equipe Haas confirmou ontem que Pietro Fittipaldi vai
substituir o francês Romain
Grosjean, que sofreu grave
LL

acidente no domingo.
LLSerá a estreia do neto do bicampeão Emerson Fittipaldi.
Pietro, de 24 anos, participará do GP de Sakhir, no mesmo circuito do GP do Bahrein, e será o 31º brasileiro a
largar na Fórmula 1.

Holyfield pode lutar com Tyson
A volta de Mike Tyson aos
ringues pode render o terceiro combate com Evander
Holyfield. Histórico adversário que nocauteou o lendário e polêmico boxeador
na disputa do cinturão mundial dos peso-pesados, em
LL

1996, e que teve um pedaço da orelha arrancado com
uma mordida na revanche,
Holyfield, de 58 anos, estaria pedindo U$ 25 milhões
(cerca de R$ 132 milhões). A
informação é do jornal britânico The Independent.

