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PALMEIRAS

Torcedores agridem 
esposa de volante

O volante Bruno Hen-
rique relatou ao Palmei-
ras que sua esposa, Bhel 
Dietrich, foi agredida por 
torcedores de seu próprio 
time na saída da Arena da 
Baixada, após o empate por 
1 a 1 com o Athletico-PR, na 
noite de domingo (20), em 
Curitiba, pelo Campeonato 
Brasileiro.

Segundo contou o joga-
dor, um grupo de pessoas 
cercou, xingou e empurrou 
sua mulher, que estava 
acompanhada de outros 
familiares.

Estariam com Bhel no 
momento do ocorrido um 
senhor e uma criança. A 
reportagem entrou em con-
tato com a assessoria do 
jogador, que confirmou o 
episódio e afirmou que ela 
foi agredida.

Por meio de uma nota 
oficial, o Palmeiras repudiou 
o “deplorável e constrange-

dor” ocorrido com a família 
do jogador. “É inadmissível 
que aconteçam situações 
lamentáveis envolvendo 
ataques de supostos torce-
dores a atletas, comissão 
técnica, dirigentes e seus 
familiares”, disse o clube.

Em setembro, um dia 
após a derrota por 3 a 0 
para o Flamengo, Bruno 
Henrique foi cobrado por um 
torcedor na rua enquanto 
passeava de folga com 
Bhel. Na ocasião, a mulher 
do jogador discutiu com o 
homem, que havia chamado 
o volante de “pipoqueiro”.

O elenco alviverde fez 
um treino regenerativo na 
manhã de ontem, ainda em 
Curitiba, e depois viajou 
para São Paulo. Os atle-
tas receberão folga hoje e 
se reapresentarão no dia 
seguinte, quando haverá 
treinos em dois períodos.

LIBERTADORES

Luan vira dúvida no 
Grêmio para semifinal

Luan está, a cada minu-
to que passa, avançando 
do status de dúvida para 
desfalque certo no Grêmio. 
Ontem, o meia-atacante 
ficou fora do treinamento 
no CT do Fluminense, no 
Rio de Janeiro, e com isso 
vê o jogo com o Flamengo, 
pela semifinal da Libertado-
res, mais distante. O clube 
gaúcho ainda não se posi-
cionou oficialmente sobre 
a ausência do jogador no 
treino.

Flamengo e Grêmio se 
enfrentam na quarta-feira, 
às 21h30 (horário de Bra-
sília), no Maracanã. No 
primeiro jogo, em Porto Ale-
gre, o placar foi 1 a 1. Com 
isso, o time gaúcho precisa 
vencer ou empatar por dois 
ou mais gols para ir à final.

A situação de Luan é 
o grande fato do noticiário 
do Grêmio às vésperas da 
semifinal. O meia-atacante 
sente dores no pé direito 
desde o jogo com o Bahia, 
na semana passada. Ficou 
fora do duelo com o Forta-
leza, sábado, e chegou ao 
Rio de Janeiro mancando.

O quadro clínico de Luan 

se torna mais delicado pela 
situação de outro jogador 
da função. Jean Pyerre está 
no Rio de Janeiro, foi ao 
CT do Fluminense com os 
demais jogadores, mas não 
atuou desde a lesão de grau 
dois (em uma escala onde 
três é o status mais grave) 
na coxa.

O camisa 21, portanto, 
está longe da condição que 
Renato Gaúcho entende ser 
a mínima para escalação. 
O protocolo aplicado pelo 
Grêmio exige que qual-
quer atleta recuperado de 
lesão participe de treinos 
mais intensos e, em alguma 
medida, atue por alguns 
minutos antes de voltar ao 
time titular.

A vaga de Luan e Jean 
Pyerre pode parar nos pés 
de Thaciano. Outra alterna-
tiva é a escalação de Michel 
com improviso de Maicon 
ou Matheus Henrique em 
outra função. Os atacantes 
Luciano e André correm por 
fora no páreo para herdar o 
lugar no time.

 � FOLHAPRESS

Neymar fica de fora de 
lista de melhores do ano
 | ALISSON, FIRMINO, MARQUINHOS E MARTA SÃO INDICADOS PELA FRANCE FOOTBALL

 � FOLHAPRESS

A revista France Football 
divulgou, ontem, a lista 
de 30 jogadores que 

concorrem em 2019 à Bola 
de Ouro, prêmio dado aos 
melhores atletas de futebol 
do mundo a cada ano. Envolto 
em uma série de polêmicas 
dentro e fora dos campos, o 
atacante Neymar ficou de fora 
da lista deste ano. 

Entre os indicados na ca-
tegoria masculina, há três 
brasileiros: o goleiro Alisson 
(que concorre como melhor 
jogador e melhor goleiro), o 
atacante Roberto Firmino, 
ambos do Liverpool, além 
do zagueiro Marquinhos, do 
Paris Saint-Germain. Neymar, 
também do PSG, ficou de fora  
no ano passado, ele foi o 12º 
colocado.

Ao longo da história, o 
português Cristiano Ronaldo 
e o argentino Lionel Messi 
são os maiores vencedores 
da premiação masculina, com 
cinco vitórias cada. O vence-
dor em 2018 foi Luka Modric, 
meio-campista croata do Real 
Madrid.

Já no lado feminino, Marta 
está entre as 20 indicadas 
para a Bola de Ouro 2019. 
Porém, a brasileira concorre 
com Megan Rapinoe, que 
já conquistou o troféu dado 
pela Fifa em setembro e é, 
mais uma vez, tratada como 
grande favorita.

Também há outras três 
jogadoras campeãs mundiais 
com os Estados Unidos e até 
a norueguesa Ada Hegerberg, 
que venceu o prêmio da Fran-
ce Football no ano passado 
e não disputou a Copa do 
Mundo feminina.

O clube com mais repre-
sentantes na lista é o Lyon, 
atual tetracampeão consecu-
tivo da Liga dos Campeões 
feminina, com seis indicadas. 
Quarta colocada em 2018, 
Marta é a única brasileira com 
chance de prêmio.

 � GOLEIRO

Além dos finalistas das 
categorias masculina e fe-
minina, a revista francesa 
apresentou também os candi-
datos ao Troféu Yachine, que 
será dado ao melhor goleiro 
do ano.

A categoria foi batizada 
em homenagem ao soviético 
Lev Yashin (1929-1990), que 
disputou as Copas do Mundo 
de 1958, 1962, 1966 e 1970 
e é considerado por muitos o 
maior da história na posição. 
É o primeiro ano da disputa.

Entre os dez finalistas, 
dois são brasileiros: Alis-
son (Liverpool) e Ederson 
(Manchester City). O primeiro 
também está na disputa pelo 
prêmio de melhor jogador do 
mundo na temporada, assim 
como Marc-André Ter Stegen 
(Barcelona) e Hugo Lloris 
(Tottenham).

BOLA DE OURO

CONFIRA A LISTA DE INDICADOS AO PRÊMIO

MASCULINO
• Cristiano Ronaldo (POR/
Juventus)
• Alisson (BRA/Liverpool)
• Matthijs de Ligt (HOL/
Juventus)
• Karim Benzema (FRA/Real 
Madrid)
• Georginio Wijnaldum (HOL/
Liverpool)
• Kylian Mbappé (FRA/Paris 
Saint-Germain)
• Trent Alexander-Arnold 
(ING/Liverpool)
• Donny van de Beek (HOL/
Ajax)
• Pierre-Emerick Aubameyang 
(GAB/Arsenal)
• Marc-André Ter Stegen (ALE/
Barcelona)
• Sadio Mané (SEN/Liverpool)
• Sergio Agüero (ARG/
Manchester City)
• Frenkie de Jong (HOL/
Barcelona)
• Hugo Lloris (FRA/
Tottenham)
• Dusan Tadic (SER/Ajax)
• Virgil Van Dijk (HOL/
Liverpool)
• Bernardo Silva (POR/
Manchester City)
• Heung-min Son (COR/
Tottenham)
• Robert Lewandowski (POL/
Bayern de Munique)
• Roberto Firmino (BRA/
Liverpool)
• Lionel Messi (ARG/
Barcelona)
• Riyad Mahrez (ALG/
Manchester City)
• Kevin de Bruyne (BEL/
Manchester City)
• Kalidou Koulibaly (MAL/
Napoli)
• Antoine Griezmann (FRA/
Barcelona)
• Mohamed Salah (EGI/
Liverpool)
• Eden Hazard (BEL/Real 
Madrid)
• Marquinhos (BRA/Paris 
Saint-Germain)
• Raheem Sterling (ING/
Manchester City)
• João Félix (POR/Atlético de 
Madri)

MULHERES
• Sam Kerr (AUS/Chicago Red 
Stars)
• Ellen White (ING/
Manchester City)
• Nilla Fischer (SUE/
Linkopings)
• Amandine Henry (FRA/Lyon)
• Lucy Bronze (ING/Lyon)
• Alex Morgan (EUA/Orlando 
Pride)
• Vivianne Miedema (HOL/
Arsenal)
• Dzenifer Marozsan (ALE/
Lyon)
• Pernille Harder (DIN/
Wolfsburg)
• Sarah Bouhaddi (FRA/Lyon)
• Megan Rapinoe (EUA/Reign 
FC)
• Lieke Martens (HOL/
Barcelona)
• Sari van Veenendaal (HOL/
Atlético de Madri)
• Wendie Renard (FRA/Lyon)
• Rose Lavelle (EUA/
Washington Spirit)
• Marta (BRA/Orlando Pride)
• Ada Hegerberg (NOR/Lyon)
• Kosovare Asllani (SUE/
Tacón)
• Sofia Jakobsson (SUE/
Tacón)
• Tobin Heath (EUA/Portland 
Thorns)

GOLEIROS (TROFÉU 
YACHINE)
• Alisson (BRA/Liverpool)
• Manuel Neuer (ALE/Bayern 
de Munique)
• Ederson (BRA/Manchester 
City)
• Andre Onana (CAM/Ajax)
• Wojciech Szczesny (POL/
Juventus)
• Jan Oblak (EVN/Atlético de 
Madri)
• Kepa Arrizabalaga (ESP/
Chelsea)
• Samir Handanovic (EVN/
Inter de Milão)
• Hugo Lloris (FRA/
Tottenham)
• Marc-André Ter Stegen (ALE/
Barcelona)

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Goleiro Alisson, do 
Liverpool e da Seleção, 
concorre como melhor 
jogador e melhor goleiro


