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Modric leva prêmio de melhor 
do mundo da Fifa;

Marta ganha pela 6ª vez
 O meia do Real Ma-
drid Luka Modric foi eleito o 
Melhor Jogador do Ano pela 
Fifa em 2018 em uma ceri-
mônia de premiação nesta 
segunda-feira que rendeu 
à brasileira Marta seu sexto 
troféu.
 Modric venceu a 
Liga dos Campeões com o 
Real e, em seguida, desem-
penhou papel importante na 
campanha da seleção da 
Croácia até a final da Copa 
do Mundo, na qual perdeu 
para a França.
 "Este prêmio não é 
só meu. É dos meus compa-
nheiros de equipe do Real 
Madrid e da Croácia. Sem 
meus treinadores, eu não 
teria ganho isto e, sem a 
minha família, não seria o 
jogador que sou hoje", afir-
mou Modric, de 33 anos.
 É a primeira vez 
desde o triunfo do brasileiro 
Kaká em 2007 que o prêmio 

não foi conquistado nem por 
Cristiano Ronaldo nem por 
Lionel Messi - nenhum dos 
dois participou da cerimônia 
realizada no Royal Festival 
Hall, em Londres.
 Cristiano Ronaldo, 
que trocou o Real Madrid 
pela Juventus antes da atual 
temporada, ficou em segun-
do lugar na premiação deste 
ano e o jogador do Liverpool 
Mohamed Salah terminou 
em terceiro.
 Marta, de 32 anos, 
que joga na Liga Nacional 
de Futebol Feminino dos Es-
tados Unidos, já tinha venci-
do o prêmio de Jogadora do 
Ano por cinco vezes, mais 
recentemente em 2010.
 A brasileira, que co-
mandou a seleção ao título 
da Copa América em abril, 
superou Ada Hegerberg, da 
Noruega, e Dzsenifer Maro-
zsan, da Alemanha.
 O técnico da Fran-

ça, Didier Deschamps, cam-
peão da Copa do Mundo, 
levou o prêmio de Melhor 
Treinador do Ano, com o 
compatriota Reynald Pedros 
conquistando o prêmio femi-
nino depois de vencer a Liga 
dos Campeões com o Olym-
pique Lyonnais.
 A votação para as 
categorias de jogadores e 
treinadores foi realizada por 
capitães e técnicos de sele-
ções nacionais, jornalistas 
selecionados e, pela primei-
ra vez, uma pesquisa online 
de torcedores.
 O belga do Real 
Madrid Thibaut Courtois ga-
nhou o prêmio de melhor 
goleiro.
 O gol de Salah pelo 
Liverpool contra o Everton 
foi eleito o gol do ano, em 
votação pelos torcedores, 
à frente do chute de Gareth 
Bale, do Real Madrid, na fi-
nal da Liga dos Campeões.

CR7 e Messi são ausências 
em festa da Fifa que quebrou
hegemonia de 10 anos
 Pela primeira vez nos 
últimos dez anos, o troféu de 
melhor jogador do mundo da 
Fifa não ficou com Cristiano 
Ronaldo ou Lionel Messi. E, 
ao que tudo indica, os cra-
ques decidiram ver à distân-
cia o fim dessa hegemonia. 
O português da Juventus e o 
argentino do Barcelona foram 
as principais ausências do 
The Best, nesta segundafeira 
(24), em Londres, que coroou 
o meia croata Luka Modric, do 
Real Madrid, como o craque 
da temporada.
 Assim como já havia 
ocorrido em premiação similar 
organizada pela Uefa, no fim 
de agosto, Ronaldo ficou en-
tre os três finalistas ao prêmio, 
mas não apareceu à cerimô-
nia. A cena da cadeira reser-
vada vazia na plateia chamou 
a atenção na transmissão de 
TV. Não houve uma justifica-
tiva oficial, o que deu força à 
especulação de ele ter esno-
bado o evento por saber que 
não ganharia o prêmio.
 CR7 também concor-
ria ao prêmio Puskás, dado ao 
gol mais bonito do ano, pela 
bicicleta completada diante da 
Juventus, na Liga dos Cam-
peões passada, assim como 
Messi, pelo belo gol diante da 
Nigéria na Copa do Mundo da 
Rússia. Mas ambos perde-
ram a disputa para o egípcio 
Mohamed Salah, do Liverpool.

 Como "consolação", 
os dois integraram a seleção 
da temporada de acordo com 
a eleição da Fifa, compondo o 
trio de ataque com o francês 
Mbappé, do PSG.
 Questionado sobre 
CR7 ter faltado mais uma vez 
a uma premiação na qual foi 
protagonista, Modric preferiu 
encarar a "rivalidade" com o 
ex-companheiro de Real Ma-
drid de forma bem-humorada. 
"Não tenho falado com Cristia-
no, mas ele leva isso muito a 
sério", disse.
 No caso de Messi, 
que nem chegou à final do The 
Best deste ano, a imprensa 
espanhola noticiou que o ca-
misa 10 do Barcelona tinha a 
intenção de prestigiar o even-
to, mas não compareceu por 
questões pessoais. De acordo 
com o jornal "Sport", um pro-
blema familiar impediu a via-
gem do jogador à Inglaterra.
 Ex-companheiro de 
Barcelona, o lateral-direito 
brasileiro Daniel Alves recla-
mou da ausência de Messi na 
final do The Best. "Não é justo 
que tenham levado em conta 
apenas o que fez pela seleção 
da Argentina, e não o que fez 
pelo Barcelona", afirmou o de-
fensor do PSG em Londres.
 Desde a escolha do 
brasileiro Kaká, em 2007, 
como o melhor jogador do 
mundo segundo a Fifa, CR7 

e Messi monopolizaram a 
premiação. Ronaldo levou o 
troféu em 2008, 2013, 2014, 
2016 e 2017. Já o argentino le-
vou a melhor em 2009, 2010, 
2011, 2012 e 2015.
Confira a lista de vencedo-
res na premiação The Best:
 Melhor jogador (fu-
tebol masculino): Modric
 Melhor jogadora (fu-
tebol feminino): Marta
 Premio Puskás (gol 
mais bonito): Mohamed Sa-
lah
 Melhor técnico (fu-
tebol masculino): Didier Des-
champs
 Melhor técnico (fu-
tebol feminino): Reynald Pe-
dros
 Melhor goleiro: Thi-
baut Courtois
 Melhor torcida: Pe-
ruanos na Copa do Mundo
 Fair Play: Lennart Thy
 Seleção da tempora-
da: David De Gea (Manches-
ter United/Espanha); Dani 
Alves (PSG/Brasil), Sergio Ra-
mos (Real Madrid/Espanha), 
Raphael Varane (Real Madrid/
França) e Marcelo (Real Ma-
drid/Brasil); Luka Modric (Real 
Madrid/Croácia), N'Golo Kanté 
(Chelsea/França) e Eden Ha-
zard (Chelsea/Bélgica); Lionel 
Messi (Barcelona/Argentina), 
Kylian Mbappé (PSG/França) 
e Cristiano Ronaldo (Juven-
tus/Portugal)

Jair Ventura passou em branco em 6 de últimos 7 jogos de mata-mata
 Para conseguir 
ser finalista da Copa do 
Brasil em 90 minutos, 
o Corinthians necessa-
riamente precisa de ao 
menos um gol contra o 
Flamengo, na próxima 
quarta-feira (26), em 
Itaquera. O retrospecto 
ofensivo recente do trei-
nador Jair Ventura em 
partidas eliminatórias, ao 
menos, não é positivo.
 Se somados os 
jogos à frente de Bota-
fogo, Santos e o único 
duelo eliminatório pelo 
Corinthians, em uma se-
quência de sete partidas, 
as equipes dirigidas por 
Jair Ventura, caracteri-
zadas pelo enfoque de-
fensivo, passaram seis 
desses confrontos sem 
anotar um gol sequer.
 Na Copa do Bra-
sil 2017, o Botafogo de 
Jair Ventura atingiu à 
semifinal, e saiu de dois 
jogos com o Flamengo 

sem conseguir concluir a 
gol. No primeiro confron-
to, empatou sem gols. 
No segundo, perdeu por 
1 a 0. O roteiro foi ab-
solutamente idêntico ao 
confronto com o Grêmio 
nas quartas de final da 
Copa Libertadores. No
 duelo de ida, no 
Rio de Janeiro, empa-
te sem gols em partida 
que ficou marcada como 
uma das melhores do jo-
vem gremista Arthur. Na 
volta, em Porto Alegre, o 
paraguaio Lucas Barrios 
anotou o único gol.
 Já a serviço 
do Santos, Jair Ventu-
ra atingiu a semifinal do 
Paulista 2018 e a oportu-
nidade de mais um duelo 
eliminatório. O primeiro 
confronto acabou com 
vitória por 1 a 0 do Pal-
meiras, mas os santistas 
com quatro atacantes 
devolveram a derrota ao 
ganhar por 2 a 1, gols de 

Rodrygo e Sasha, no Pa-
caembu. Foi o único de 
sete jogos de mata-mata 
em que um time de Jair 
foi às redes - os palmei-
renses, porém, avança-
ram nos pênaltis naquele 
dia.
 Contratado pelo 
Corinthians para tentar 
conter a crise do time de 
Osmar Loss, Jair Ventura 
apresentou suas creden-
ciais em um 0 a 0 contra 
o Flamengo, no duelo da 
ida, no Maracanã. Foi a 
formação mais defensi-
va do ano, com Gabriel, 
Ralf e Douglas pelo meio, 
Clayson e Romero nas 
pontas e Jadson livre na 
frente. O time deixou o 
Rio sem uma finalização 
sequer, mas levou a São 
Paulo a perspectiva de 
definir em casa.
 Na somatória 
dos confrontos elimina-
tórios na carreira de Jair 
Ventura como treina-

dor profissional, são 22 
partidas disputadas até 
aqui, com 21 gols mar-
cados. O aproveitamento 
foi de 66% nos duelos, 
com oito sucessos em 
12 duelos de mata-mata, 
seja em séries de uma 
ou duas partidas.
 Para encarar o 
Flamengo na próxima 
quarta, Jair deve repetir 
o Corinthians que empa-
tou com o Internacional 
no domingo, com o retor-
no de Ralf à equipe ou a 
permanência de Gabriel 
sendo a única dúvida.
 O time prová-
vel é: Cássio; Fagner, 
Léo Santos, Henrique 
e Danilo Avelar; Gabriel 
(Ralf) e Douglas; Rome-
ro, Mateus Vital, Jadson 
e Clayson. A equipe co-
rintiana avança com vitó-
ria - caso o jogo termine 
empatado, a vaga na fi-
nal se decide em penali-
dades. 


