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SOLUÇÃO OU PROBLEMA
NNNinguém

Valentim acredita que o Vasco ainda pode evoluir mais no Carioca

VASCO

Valentim festeja
equipe 100%
Técnico diz que o time mantém os pés
no chão para as semifinais da Taça GB

O

técnico Alberto Valentim festeja os 100% de
aproveitamento do
Vasco no Carioca, após a vitória por 1 a 0 no clássico diante
do Fluminense, no sábado, no
Mané Garrincha.
“Estou muito feliz. O legal
é que o Vasco está com o pé
no chão. O discurso dos jogadores pós-jogo é que estamos
melhorando e precisamos
melhorar mais. Precisamos
crescer aos poucos pra fazer
um campeonato à altura. Estou gostando muito. Vejo evolução muito grande”, afirmou
o treinador vascaíno.
Valentim também comen-

PASSE CURTO

AVIÃO DE SALA
É ENCONTRADO
O avião que transportava o
jogador argentino Emiliano
Sala e o piloto David Ibbotson foi achado no fundo do
mar, no Canal da Mancha,
por um barco equipado com
sonar contratado para fazer
buscas particulares. Não
foram encontrados corpos.

discute as qualidades técnicas de Paulo Henrique Ganso. Trata-se de um
jogador que reúne qualidades
incomuns na maioria. Habilidoso, inteligente, raciocínio
rápido, visão de jogo, na parte técnica é absolutamente
indiscutível. O problema está
no motor. Ganso é portador de
histórico de lesões que o atormentam e contra as quais não
há muito o que fazer. Para utilizá-lo o Fluminense terá que
montar um esquema especial
de treinamentos, entender que
não poderá utilizá-lo com fre-

CONTRA O CALOR,
MÉDICO FAZ ALERTA

PEDALADAS
NN Tite anda falando sozinho, preocupado com a recuperação de Neymar, que
sofreu nova fratura no pé.
Sabe que não terá chance
de sobrevivência no comando caso a seleção brasileira não ganhe a Copa
América em casa.

tou a estreia na temporada de
Maxi López, que entrou no segundo tempo diante do Fluminense: “O discurso serve
nas primeiras partidas que fiz
para os jogadores. Precisa de
jogo, de se condicionar. Lógico que tem a parte do treino,
mas a do jogo também. Vai
nos ajudar muito. A gente
conta muito com ele bem”.
Antes de encarar o Resende na semifinal da Taça
Guanabara, o Vasco estreia
na Copa do Brasil, na quarta-feira, diante do Juazeirense, às 21h30 (de Brasília), no
Estádio Adauto Moraes, em
Juazeiro, na Bahia.

NNO

HOJE NA TV

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

SPORTV
Sul-Americano Sub-20
Brasil x Uruguai
18h (vivo)
Campeonato Gaúcho
Internacional x Brasil de Pelotas
20h30 (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
West Ham x Liverpool
17h50 (vivo)

médico Serafim Borges,
do Flamengo, em nome da
Sociedade de Medicina do
Rio de Janeiro, vai hoje na
Federação de Futebol do Rio
de Janeiro (Ferj) fazer um
alerta aos dirigentes e pedir
imediatas providências no
sentido de proteger a saúde
dos jogadores contra a exposição ao forte calor durante
o verão carioca. Mostrará o
número alarmante de casos
de cãibras, tonteiras, lesões
musculares, risco de problemas sérios, como intermação,
e pedirá que não sejam programados jogos para antes
das 18 horas. Vamos aguardar
e ver no que dá.

quência, contar com a compreensão do torcedor que o
aguarda para assumir a batuta como maestro da equipe
e que o técnico Fernando Diniz saiba montar um sistema
em que possa tirar proveito
dos momentos em que a bola
chegue aos seus pés, porque
dificilmente o verá brigando
por ela. Quem gosta de futebol bem jogado torce para
que, aos 29 anos e com um
contrato de cinco anos, Ganso não tenha vindo apenas
arrumar a aposentadoria
perto de casa.

BOLA DENTRO
NNDesempenho do Vasco
na Taça Guanabara vem
surpreendendo. Classificado para as semifinais
com cinco vitórias em cinco jogos vai para as semifinais de bola cheia.

NNJuventus da Itália abre
o cofre para tirar Marcelo
do Real Madrid. O pai da
ideia é Cristiano Ronaldo, parceiro de coração do
brasileiro.
NNCamilo, ex-Botafogo, não
deve ficar no Internacional. Santos de olho.

BOLA fora
NNDeyverson foi expulso
no jogo Corinthians 1 x 0
Palmeiras por cuspir no
rosto de Richard. Essa é
considerada a mais vil das
agressões e deve ser punida com o máximo rigor.

