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Q times 

libertadores Préjogo 

Siga o pré-jogo da final 
entre Palmeiras e 
Flamengo 

Vejaa 
agenda 
completa 

libertadores 

Palmeiras x Flamengo: Veja a opinião 
dos especialistas, compare jogador a 
jogador e participe! 

Duas ônicas nos últimos anos, quipes he 
o querem mostrar quem é que manda no futebol 

libertadores 

Palmeiras x Flamengo: veja escalações, 
desfalques e arbitragem 

Tudo o quev precisa saber sobre a final da Copa 
Libertadores da América 

HáZhoras — En 

futebol italiano 

Investigação na Juventus mira contrato 
com Cristiano Ronaldo 

Ministério Público italiano analisa ganhos de capital de até 
282 milhões de euros 

análise 

Erros infantis e escolhas equivocadas 
deixam Grêmio à beira do precipício 

o Bahia é um desastre em uma Derrota por 3a1 par 
temporada tod ntada do clube gaúcho 

Ház 

Gols do dia 26/11/2021 6 Melhores momentos: Bahia 3x 1 
Grêmio, pela 36º rodada do Brasileirão 

Melhores momentos: Ponte Preta 3x2 
Coritiba pela 38º rodada da Série B do 
Brasileirão 

cartola fc 

Renato Kayzer e Deyverson fora da 
rodada $36; veja prováveis, suspensos e 
lesionados 

Atacante do Furação está machucado e não joga, assim 
como o centroavante palmeirense, suspenso 

Há 49 minuto 

blog do pvc 

Palmeiras x Flamengo registra a história 
do único vira-casaca confiável 

Jair Rosa Pinto deixou a Gávea pelo Parque Antarctica e 
morreu jurando que a torcida rubro-negra não queimou sua 
camisa 

Há hora — En 

brasileirão série a 

Prévia da rodada 36: em vídeo, 
comentaristas analisam jogos do 
Brasileirão 

Como jogam os times? Quem leva vantagem nos confrontos? 
Fique por dentro 

Há hora — Em 

clube recorre 

Dívida de quase R$ 9 milhões por 
Matheus Jesus faz Corinthians ser 
condenado na Fifa 

Timão não pagou ao Estoril pela compra do Jogador, que esta 

emprestado ao Náutico 

brasileiro 

Atlético-MG e Fred: relação envolve oito 
processos judiciais; atacante reencontra 
ex-clube e sua torcida 

* Semperder pênalus desde 2017, Fred bate recorde pelo Flu 

Há Zhoras — Em atlético-mg 

brasileiro 

São Paulo chega ao 35º jogo no 
Brasileiro sob inédita ameaça de 
rebaixamento no campeonato 
* São Paulo x Sport veja onde assistir e as escalações 

Hát hora —Emsã 

intemacional 

Edenilson carrega esperança de última 
arrancada do Inter em jogo 250 pelo 
clube 

Meio-campista virou nome corriqueiro nas listas da Seleção 
pela temporada que faz no dube gaúcho 

Há Zhoras — Em internacional 

nba 

LeBron é multado por gesto obsceno, e 
rival nega acidente em soco 

Astro dos Lakei alvo de m ma punição da NBA. Isaiah 
Stewart, por out ão de rival em confus: 

Há S6minutos — E 

combate 

Lutador de MMA Jake Heun é 
sentenciado a sete anos de prisão por 
tráfico 

Peso-pe 
tráfico de cocaína em Melbourne, Austrália 

jo americano, ex-PFLe Rizin, admitiu culpa por 

Há 49 minuto 

relembre 

Única vitória do Sport no Morumbi 
aconteceu há 24 anos, mas contra o 
Corinthians 

Prestes a enfrentar o São Paulo, às 21h30 deste sábado, 

Rubro-negro tem apenas uma vitória no estádio E 

s — Em sport 

sérieb 

Para além da festa: as marcas que o 
Botafogo ainda pode buscar na última 
rodada 
* Frizzo define partida do acesso como "dia mágico” 

Há 50 minuto 

cruzeiro 

Com futuro indefinido, Wellington Nem 

expressa desejo de ficar: "Pretendo criar 
raiz” 

os tem vínculo até o fim ano e não tem 

vasco 

Jabá revela desejo de voltar e aponta 
erros na Série B: "Faltaram equilíbrio e 
sabedoria” 

principalmente 
o longo da competição 

Há 52 minut 

perto de objetivo 

Santos ainda foca no Brasileirão e 
aguarda fim do ano para tirar 2022 do 

papel 
Carille tem contrato com o Peixe até dezembro do ano que 

vem, o que dá certa trang 
Há hora — Em santos 

brasileirão série a 

Bragantino x América-MG: veja onde 
assistir, escalações, desfalques e 

arbitragem da partida 

Tudo o qu 
rodada 

cisa saber sobre o jog álido pela 36º 

futsal 

Superatleta, Gustavinho tenta levar 

Cascavel à final inédita da Liga Nacional 
de Futsal 

Nas categ 
em competi 

e base, mineiro de Uberlândia se destacava 

natação, basquete e futsal 

botafogo 

Rafael Navarro, do Botafogo, recusa 

proposta do Minnesota United, dos 
Estados Unidos 

Principal j 
tem contr 

futuro indefinido 

entroavante 

Há hor: 

nba 

Bulls passam fácil pelo Magic em noite 
de Zach LaVine e DeMar DeRozan 

Dupla anota 44 pontos, e Chicag 
por123a88 

o atropela lanterna da 

BLACK FRIDAY PREMIERE! O melhor do Brasileirão por R$19,90/mês, nos três primeiros meses de assinatura. 

Q BUSCAR 

Rodada 36 

Campeonato Brasileiro 2021 

Lasso P 

14 cm 75 ese. 

27 a 67 comes 

3O% 59 cce. 

a É cor 53º esese 

5 VW roR 52 ceu. 

Agenda do dia 

HOJE CAMPEONATO INGLÊS 12.00 

uv E t sou 

HOJE CAMPEONATO ITALIANO 14:00 

Juv 5) ê ATA 

nO vs 
Mais Jogos > 

DROPZ ge 

Meus favoritos Limpar 

Escolha assuntos de seu interesse e confira 
conteúdos selecionados para você. 

Futebol Internacional Carta 

Seleção Brasileira Espião Estatístico 

Fórmula 1 Combate NBA 

NAL Basquete vôlei 

surfe Tênis esports 

Blogs ecolunas 

blogdo pvc 
Palmeiras x Flamengo 
registra a história do único 
vira-casaca confiável 

de peito aberto, por 
casagrande 

Oalío decarilleea 
pressão cada vez maior 
sobre Syivinho 

comeria 

Ea Conreria não para... Blog 
fazestreia 

Mais Blogs » 

Podcasts 6) 

ge famengo 
Tá chegando hora: 
promessas, dúvidas e 
bastidores às vésperas da 
final da Libertadores 

ELTUCS 

legal! 

Dudu Nobre sonha com 
"meio gol” de Gabigol, e 
Simoninha imagina um 
universo verde 

IPS 4 
g: 

LEGAL! 

cartolacast - 

Ahora demitar éessa! 

cartolas rst 

Mais podcasts w 

Esports 

disputa judicial 

Liminar obriga equipea 
mudar denome por conta 
deapresentadora 

fifazz 

Tomeio efinal da Liberta no 
mesmo horário botam pro 
players em sinuca debico 

astro do league of legends. 

BrT explica decisão de 
pararecita chancedenão 
voltar; veja entrevista 

Tudo sobreEsports > 

Esporte Espetacular 

catar 2022 

Estádio da Copa tem hotel > 
deluxo com vista para o 
Bramado 

bicampeã mundial de skate 

Pâmela Rosa mostra sua E 
rotina 

pinta de artista 

“Fala Muito" relembra 
boleiros em novelas 

Mais Esporte Espetacular 

Mais Lidas 

Diante de 30 mil torcedores, Bahia 
1 vencena Fonte, sai do Z-4e complica o 

Grêmio 

Palmeiras x Flamengo: veja escalações, 
desfalques e arbitragem 

Com 97% de chance de cair, Grêmio vê 
3 torcedores jogarem a toalha; veja 

reações 

Escalação do Palmeiras: Felipe Melo 
4 está pronto para final, equarteto 

"ideal" deve ser titular 

Só uma podeir à Copa: Itália e Portugal 
caem na mesma chave da repescagem 
europeia 

EU Atleta 

treinos 

Como escolher tapetes de 
yoga e pilates, colchonetes 
etatames 

treinos 

Black Friday Fitness: 12 
acessórios de treino para 
comprar online 

eu atleta 

modelos detênis de 
comida para comprar on- a 
linena BlackFriday 

Tudo sobre EU Adeca > 

Especiais 

Rotatividade dostémicos 

Qual clube demite mais? 

Qual o tempo médio deum 

treinador no cargo? Veja 

Ranking do VAR no Brasileirão 

Saiba os clubes com mais 
mudanças de decisão a 
favorecontra após 
consulta ao árbitro de vídeo 

Biotipo dos esportistas 

Atletas olímpicos mostram 
a diversidade detipos 
físicos do Time Brasil. Com 
quem você mais se parece? 

Mais especiais 

Loja ge globo 

BLACK FRIDAY PREMIERE! 

Omelhor do Brasileirão 
por R$19,90mês, nos 
três primeiros meses de 
assinatura. 

Assine agora 

COMBATE 

Tenha muito Combate 
por muito menos como 
plano anual 12xR$ 39,901 

Assine agora 

O 
cartolaFl 

Escale seu timeno 
Cartola! É pabião, 
escalação e zoação! 

Acesse 

Memória Globo 

Veja vídeos do penta em 
2002 e outras Copas 

Programação 

Agora no SporTV: 

Confira os horários dos 
programas dos canais 

sportv 

Tudo sobre Programação > 

Criança Esperança 

Entreeilumineo futuro de 
uma criança! CRIANCA 

ESPERANCA 

ENTRAR » 

Assine agora 


