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O AMOR DE JESUS

Luxemburgo quer um ataque vascaíno mais efetivo contra o Ceará

Hora de colocar
o pé na forma
Com sete gols em 100 chutes, Vasco tem
um dos piores ataques do Brasileirão

A

o mesmo tempo em
que quebra a cabeça
para dar firmeza ao sistema defensivo do Vasco, o
técnico Vanderlei Luxemburgo precisa encontrar alternativas para melhorar o ataque.
De acordo com levantamento do Footstats Premium, o
time converteu apenas sete
das últimas 100 finalizações
na temporada.
Só Avaí (cinco), CSA (quatro) e São Paulo (três) marcaram menos gols que o time de
São Januário depois de uma
centena de tentativas. Para
efeito de comparação, Palmeiras (14), Botafogo (13), Flumi-

PASSE CURTO

final com
surpresas
O Mundial Sub-20 será decidido por Ucrânia e Coreia do
Sul, que pela primeira vez vão
à final. E graças ao VAR, que
anulou gols de seus adversários nos acréscimos. Os ucranianos venceram a Itália por
1 a 0, mesmo placar dos sulcoreanos sobre o Equador.

nense (13) e Internacional (12)
lideram esse quesito.
Após oito rodadas na Série A, os números ofensivos
deixam clara a situação do
Vasco. Foram só sete gols feitos até agora, o que mostra
que é preciso colocar o pé na
forma para deixar a zona de
rebaixamento.
Na vitória sobre o Internacional (2 a 1), a primeira do
Vasco no Brasileirão, foi a única vez até agora, na competição, que o time marcou dois
gols em uma só partida. Amanhã, contra o Ceará, na Colina, a ordem de Luxemburgo é
ver o time em evolução.

HOJE NA TV
SPORTV
Copa do Mundo Feminina
França x Noruega
15h40 (vivo)
SPORTV 2
Copa do Mundo Feminina
Nigéria x Coreia do Sul
9h40 (vivo)
Alemanha x Espanha
12h40 (vivo)

NNJorge Jesus (foto) disse que
aceitou o convite por ser apaixonado pelo futebol brasileiro
e considerar o Flamengo um
dos maiores clubes do mundo.
Segundo confidenciou a um
colega português, Jesus veio
ao Brasil atrás de clube, e tentou Vasco e Atlético-MG antes
de acertar com o Flamengo.
Está vindo do Al-Hilal e precisava cumprir um período de
quarentena antes de voltar a
Portugal e assim gozar de benefícios fiscais. O colega lusitano afirmou também que
o tal hábito de fazer contrato

LARGADA PARA
A COPA AMÉRICA
NNNa próxima sexta-feira será

dada a largada para mais uma
edição da Copa América, que
será encerrada no dia 7 de julho, no Maracanã. Levandose em conta o que fez nas Eliminatórias Sul-Americanas
passadas, o que foi gasto na
preparação da equipe e o fato
dos adversários de lá para cá
só terem piorado, incluindo a
nossa principal rival, a Argentina, o Brasil é favoritíssimo.
A tendência é que a Seleção
comece com uma vitória animadora sobre a possante Bolívia, às 21h30, no Morumbi. O
time boliviano é assim como
uma Honduras com ‘teto solar’ e ‘faróis de neblina’.

por um ano deve ser novo.
Com o Benfica, por exemplo,
assinou por dois anos, com
opção para mais um, e acabou permanecendo por seis,
de 2009 a 2015, quando saiu
para o Sporting. Nada contra, se verdadeira, a manobra é inteligente. Gosto das
pessoas inteligentes e espero
que a Nação feche com ele. A
missão será árdua, assumir
sem conhecer os hábitos, o
grupo, os adversários e metido em três competições paralelas não é para qualquer
um. Sorte ao ‘Portumengo’.

PEDALADAS
NNO técnico Fernando Diniz
merece elogios, mas o Fluminense tem duas vitórias
em oito jogos, a pior defesa
do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e está a um
ponto do atoleiro.
NNNo Vasco, Vanderlei Luxemburgo quer pelo me-

BOLA DENTRO
NNClubes darão pequena
folga aos jogadores para
depois meter o pau na preparação física, nos treinamentos técnicos e táticos.
Depois da Copa América, o
Brasileiro será outro.

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

nos dois reforços antes do
reinício do Campeonato
Brasileiro, em julho. Gente para chegar e jogar.
NNSe vencer o Grêmio hoje
à noite, no Estádio Nilton
Santos, Eduardo Barroca
já poderá pensar em pedir
estátua ao Botafogo.
BOLA fora
NNA

pausa para a Copa
América poderia ser usada
para afinar a viola do VAR.
Ninguém aguenta mais
tantas paralisações, decisões equivocadas e conflitos de interpretações.

