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Com virada histórica, PSG avança
Marquinhos e Choupo-Moting marcaram na vitória sobre a Atalanta, pela Liga dos Campeões

N

o dia em que completou 50 anos, o PSG levou um grande susto,
mas conseguiu superar a Atalanta por 2 a 1, de virada, ontem, e avançou às semifinais da Liga dos Campeões. O jogo único foi realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, que receberá todos os jogos até a decisão, marcada para o dia 23.
A surpreendente Atalanta
marcou seu gol aos 27 da etapa
inicial, com Pasalic. Neymar comandava a construção das jogadas pelo lado do PSG, mas perdeu algumas chances incríveis
de gol. Na etapa final, ele ganhou a companhia de Mbappé,
que retornou de lesão.

E a vitória veio no finalzinho,
em duas jogadas iniciadas pelo
brasileiro. Aos 44, Neymar rolou
para o meio e o zagueiro Marquinhos concluiu: 1 a 1. Dois minutos depois, Neymar lançou Mbappé, que cruzou para Choupo-Moting anotar o gol da virada. A vitória deu fôlego ao técnico alemão Thomas Tuchel, que apesar
dos três títulos na França, corria risco de demissão.
Hoje, será conhecido o adversário do PSG na semifinal, marcada para terça-feira. Às 16h
(de Brasília), RB Leizig e Atlético de Madrid de enfrentam no
José Alvalade. Amanhã jogam
Barcelona e Bayern Munique, e
sábado, Manchester City e Lyon.
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direto ao ponto
CBF muda diretriz para
jogadores infectados
A CBF irá atualizar a diretriz
médica de recomendação de
cuidados com o coronavírus. A
grande quantidade de casos
positivos da doença logo nos
primeiros dias de disputa do
Brasileirão levou a entidade a
procurar a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) para
acrescentar informações ao
conteúdo. A partir de agora,
jogadores com casos positivos
de Covid-19 poderão ser escalados depois de cumprirem 10
dias de isolamento e se manterem assintomáticos.
n

Pandemia cancela
Mundial de Ciclismo
Após perder chances de marcar, Neymar participou dos dois gols no final

O Campeonato Mundial de
Ciclismo de Estrada, programado para 20 a 27 de setembro,
na Suíça, foi cancelado em decorrência da pandemia. O anúncio foi feito ontem pelas autoridades suíças, que explicaram
que o país proibiu até o dia 30
de setembro a realização de
grandes eventos em seu território. O cancelamento foi também
formalizado pela União Ciclística Internacional, que garantiu
um plano B para recompensar
os atletas que estavam se preparando para a competição.
n

PLACAR CP
SÉRIE B — 2ª rodada, ontem:
CRB 1 x 0 Oeste. Na terça: Guarani 2 x 3 Cruzeiro, Paraná 1 x
0 Avaí, América-MG 0 x 1 Cuiabá, Figueirense 0 x 0 Vitória e
Náutico 0 x 0 Operário-PR.
n SÉRIE C — 2ª rodada, hoje:
São Bento x Brusque.
n LIGA DOS CAMPEÕES — Quartas de final, ontem: Atalanta 1 x
2 PSG*. Hoje: RB Leipzig x Atlético de Madrid (*) classificado.
n EUA — MLS is Back, final, na
terça-feira: Portland Timbers*
2 x 1 Orlando City (*) campeão.
n

ESPORTES NA TV
n 16h — TNT, Liga dos Campeões:
RB Leipzig x Atletico de Madrid
n 17h — ESPN, MLB: Baltimore
Orioles x Philadelphia Phillies
n 19h15 — TNT e Premiere, futebol, Brasileirão: Inter x Santos
n 19h15 — Premiere, futebol,
Brasileirão: São Paulo x Fortaleza
n 20h — SporTV, futebol, Brasileirão: Vasco x Sport
n 20h — ESPN 2, WNBA: LA
Sparks x Washington Mystics
n 22h — ESPN 2, WNBA: Minnesota Lynx x Las Vegas Aces
n 23h — DAZN, Liga Mexicana:
América x Santos Laguna

