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NÃO DEU PRO ARRASCA
Meia do Mengão perde o Puskás de gol mais bonito pro coreano do Tottenham

A

torcida rubro-negra era
muito grande, mas o meia
uruguaio Arrascaeta perdeu a disputa do Prêmio Puskás,
de gol mais bonito, para o atacante sul-coreano Son Heung-min,
do Tottenham, da Inglaterra. O
anúncio do vencedor foi feito ontem,durante a cerimônia‘Fifa The
Best’,realizada em Zurique,na Suíça,sem a presença dos concorrentes nem de público.
O gol do jogador do Mais Querido, de bicicleta, foi marcado na
vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, no
Castelão, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.
A cerimônia de ontem premiou o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique,
da Alemanha, como o melhor jogador do mundo,superando os gigantes Lionel Messi,do Barcelona,
da Espanha, e Cristiano Ronaldo,
da Juventus,da Itália.Na temporada europeia de 2019/2020,Lewandowski marcou incríveis 55 gols
em 47 partidas e ajudou sua equipe a conquistar a Liga dos Campeões da Europa, a Supercopa da
Uefa, o Campeonato Alemão, a
Copa da Alemanha e a Supercopa

daAlemanha,sendo artilheiro em
três destas competições.Na carreira, ele já soma 508 gols em 754 jogos, com 22 títulos conquistados.
O prêmio de melhor técnico ficou com o alemão Jürgen Klopp,
campeão mundial de clubes pelo
Liverpool,em cima do Flamengo.
E o alemão Neuer, do Bayern, foi
o melhor goleiro. Já o brasileiro
Alysson, do Liverpool, foi eleito o
goleiro da seleção da Fifa,que ain-
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Jürgen Klopp,
do Liverpool,
foi eleito
o melhor
técnico
da teve Alexander-Arnold (Liverpool) eAlphonso Davies (Bayern),
nas laterais;Virgil van Dijk (Liverpool) e Sergio Ramos (Real Madrid), na zaga; Joshua Kimmich
(Bayern), De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern), no meio; e CR7, Messi e Lewandowski, no ataque.

Chances de título diminuíram
A vitória do São Paulo sobre o
Atlético-MG, por 3 a 0, na noite de quarta-feira, fez a equipe
de Fernando Diniz se consolidar ainda mais como grande
favorita ao título do Brasileirão. Além de aumentar a diferença para o segundo colocado
— o próprio Galo —, o Tricolor paulista ampliou as chances
matemáticas de conseguir a taça, reduzindo as do Flamengo,
de acordo com o site Infobola.
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Pelos cálculos do matemático Tristão Garcia, o São Paulo pulou de 56% para 68% de
chances de conquistar o Brasileirão. Já o Flamengo, que
tem dois jogos a menos e está
na terceira colocação, caiu de
19% para 17%.
O Galo viu suas chances diminuírem de 15% para 7%.
Palmeiras e Grêmio alimentam 3%, enquanto Fluminense
e Internacional têm apenas 1%. O sul-coreano Son, à direita, levou a melhor sobre o uruguaio Arrascaeta no Prêmio Puskás, da Fifa

