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esportes

LLmarcão agradece

LLreconhecimento de paternidade

Tricolor ganha
tempo pra treinar

AFP

Próxima pedreira é o líder São Paulo, no Maraca

D

epois de perder para o
Atlético-GO e ver frustrada a sua segunda tentativa nas últimas rodadas de voltar
ao G-6 do Campeonato Brasileiro — a primeira havia sido no
empate com o Vasco —, o Fluminense ganhou um período mais
longo de preparação que vai até o
próximo dia 26, quando enfrentará o líder São Paulo. É mais uma
pedreira na competição.
A derrota por 1 a 0 em Goiânia,
na noite de quarta-feira, foi a primeira do técnico Marcão em sua
volta ao comando do Tricolor.
“Não ficamos satisfeitos, temos que criar opção para toda hora estarmos finalizando,
gente mais próxima, dar profundidade. Treinaremos essa
semana para que consigamos
equacionar essa questão o mais
rápido possível, para que nossa
equipe se torne perigosa e crie
situações de muita dificuldade
para o adversário. Vamos trabalhar, criar situações, tentar
algumas variações, tudo que
já fizeram e deu certo, e tentar
criar situações novas, para que
possamos eliminar essa situação que não tem acontecido”,
afirmou o treinador.
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Maradona morreu aos 60 anos de parada cardiorrespiratória

Marcão não gostou e prometeu melhorar o rendimento da equipe

Justiça proíbe
cremação

Dorival Júnior na mira pra 2021? Disputa por herança de Maradona

LLA diretoria do Fluminense já
garantiu que irá manter Marcão como técnico até o fim do
Brasileirão, em fevereiro de
2021, mas já começou a estudar
outros treinadores para depois
do campeonato. Segundo o site Netflu, um dos cotados para
assumir o time das Laranjeiras
é Dorival Júnior.
O técnico teve uma passagem relâmpago pelo Fluminense no fim de 2013, quando

substituiu Vanderlei Luxemburgo na reta final do Campeonato Brasileiro. Comandou
a equipe em cinco partidas,
com três vitórias, um empate
e uma derrota.
Ainda de acordo com o
portal, outros nomes também estão sendo analisados.
A classificação ou não para a
Libertadores do ano que vem
deve influenciar diretamente
na decisão da diretoria.

A Justiça argentina determinou que o corpo do ex-jogador
Diego Maradona,que morreu no
dia 25 de novembro, aos 60 anos,
de parada cardiorrespiratória,
deverá ser conservado por conta
de uma ação de reconhecimento
de paternidade.A família pretendia cremar o corpo.
O advogado do ídolo alegou
que já há amostras de DNA de
Maradona, mas, apesar disso,
o tribunal determinou que o
corpo não deve ser cremado.
Maradona teve cinco filhos
reconhecidos em vida. Porém,
há seis processos de pedido de
filiação em curso na Justiça,
que aguarda a definição sobre
a validade das reivindicações
desses supostos herdeiros para definir a herança do ídolo.
Já um ex-médico do craque,Alfredo Cahe, deu uma declaração
polêmica sobre a morte de seu an-

tigo paciente. Ele comparou o falecimento de Maradona a um suicídio e disse que o ex-jogador não
tinha mais vontade de viver.
“A última vez que vi o Diego vivo foi na clínica de Olivos.
Ele estava praticamente dopado e dormindo, não pude falar
com ele, nem com o psiquiatra, nem com a psicóloga. Imediatamente as portas se fecharam. A única vez que o vi, ele
estava dormindo. E na segunda vez que fui vê-lo, o suicídio
já havia ocorrido”, afirmou em
entrevista ao programa de TV
“Confrontado”.
“Digo suicídio porque o
Diego estava cansado. Todos
esses acontecimentos foram
consequência de um suicídio.
Uma das suas cuidadoras me
disse: “Ele não quer mais viver,
está cansado da vida, já fizemos
de tudo”, completou.

