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Sexta-feira, 8 de Novembro de 2019

PALESTRA LESIONADO, JOGADOR AINDA MARCOU O GOL DA VITÓRIA DOS ALVIVERDES CONTRA O VASCO, NA QUARTA

RISCO AO DÉRBI
Artilheiro é dúvida

ESPANHA

Real Sociedad
pode se isolar
na ponta
LA LIGA. A briga pela

liderança do Espanhol
vai esquentar já nesta
sexta, quando um jogo
abre a 13ª rodada. Isso
porque a Real Sociedad
tenta se isolar na ponta da
classificação e para isso
precisa vencer o Leganés.

VASCO

Talles Magno
lamenta lesão
no sub-17

Lesão. Luiz Adriano durante
treino físico no CT da Barra Funda
César Greco/Agência Palmeiras

BRASILEIRÃO. PALMEIRAS CORRE
RISCO DE FICAR SEM LUIZ ADRIANO
CONTRA O TIMÃO NO SÁBADO
SÃO PAULO
Gazetapress
@jornalovale

Algoz do Vasco na noite da
última quarta-feira, o Palmeiras trabalhou no Rio de
Janeiro nesta quinta. O centroavante Luiz Adriano, autor do gol da vitória em São
Januário, é tratado como dú-

vida para o clássico contra o
Corinthians e passará por exames médicos.
Durante o período da manhã,
os integrantes do time alternativo armado pelo técnico
Mano Menezes para o confronto com o Vasco realizaram atividades regenerativas no Rio
de Janeiro, já que o retorno da
delegação a São Paulo estava
marcado para a tarde.
O duelo em São Januário

marcou a volta de Luiz Adriano, vitimado por lesão no músculo posterior da coxa direita
no clássico contra o Santos,
disputado no último dia 9 de
outubro. Ele deixou o gramado com dores no mesmo local
e será avaliado pelo departamento médico.
O meia Lucas Lima, advertido
como terceiro cartão amarelo
contra o Vasco, é desfalque
certo para Mano Menezes
diante do Corinthians. Assim
como o volante Felipe Melo,
punido pelo STJD (Superior
Tribunal de Justiça Desportiva) por fazer gestos obscenos
a torcedores santistas.

Por outro lado, o goleiro
Weverton, os laterais Diogo
Barbosa e Marcos Rocha, o
zagueiro Vitor Hugo, o volante
Bruno Henrique e o meia Gustavo Scarpa estarão descansados para o Derby, uma vez que
foram poupados por Mano Menezes diante do Vasco.
Com 66 pontos, o Palmeiras ocupa o segundo lugar do
Campeonato Brasileiro. O Flamengo, líder com 71, pega o
Botafogo às 20 horas (de Brasília) desta quinta, no Engenhão. Pela 32ª rodada, o time
alviverde encara o Corinthians
a partir das 19h de sábado, no
Pacaembu.

CORTE. O atacante Talles
Magno lamentou pelo
Instagram, a lesão sofrida
na partida diante do Chile,
pelo Mundial sub-17. O
jogador vascaíno sofreu um
estiramento na coxa direita,
na vitória brasileira por 3
a 2.

um momento muito
EE“Édifícil
para mim. Mais
do que a dor física, a dor
de não poder estar em
campo com os meus
companheiros, servindo
o meu país, seguindo
meu sonho de disputar
uma Copa do Mundo com
a seleção brasileira”.
Talles Magno
Jogador do Vasco

.

VILA JOSÉ CARLOS PERES SERÁ JULGADO POR DESRESPEITAR A ARBITRAGEM, QUANDO FALOU SOBRE A UTILIZAÇÃO DO VAR

Presidente do
Santos torce por
pena leve no STJD
SANTOS
O presidente do Santos, José
Carlos Peres, crê em absolvição ou pena leve no STJD em
julgamento na próxima sextafeira, às 11h, no Rio de Janeiro. Peres foi enquadrado no
Superior Tribunal de Justiça
Desportiva no Artigo 258, inciso 2 por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem,

ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. A pena
prevista é de 15 a 180 dias de
suspensão.
“Não ofendi ninguém. Apenas
disse o que eu acho sobre o
VAR”, resumiu Peres, em contato com a Gazeta Esportiva.
A origem do julgamento é uma
entrevista do mandatário santista à Rádio Energia 97, no início
do mês de outubro, quando afirmou que “Se depender do VAR,

o Flamengo é campeão”.
“Não falei que o Flamengo é
culpado. Queria estar no lugar
do Flamengo. É questão dos
juízes… VAR veio para ajudar, mas é a mesma coisa de
dar uma Porsche para quem
não sabe dirigir. Vão falar que
errada é a Porsche”, avaliou o
presidente.
A promotoria argumenta que
Peres “extrapolou os limites
da indignação e desrespeitou
a arbitragem.
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Ivan Storti/Santos FC

Julgamento. Presidente do
Santos, José Carlos Peres

DIAS
é o tempo máximo previsto
de punição para o técnico
do Santos em caso de
condenação no STJD

SÉRIE B

Após acesso,
Braga quer o
título
ACESSO. O Bragantino
já garantiu o acesso à
elite em 2020, mas para
levantar o caneco da Série
B é preciso continuar
vencendo. Para isso,
enfrenta o Botafogo-SP
nesta sexta, às 19h15, em
Ribeirão Preto.

