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Meta é ratificar
a boa fase e
bater o Goiás

AFP

De olho na Sul-Americana, Vasco espera
voltar a triunfar diante de sua torcida

E

Contra o Goiás, na Colina, o
objetivo é voltar a vencer diante da torcida e apagar os maus
resultados em casa nas últimas rodadas, com derrotas
para Plameiras (2 a 1) e Grêmio (3 a 1), voltando triunfar
no Rio. Para isso, conta com
a boa fase do volante Marcos
Junior e do atacante Ribamar.
Os dois fizeram gols no clássico e também mostram entrosamento fora de campo.
Eles se conheceram crianças, quando disputavam torneios por suas comunidades
no Rio: o meia jogava no Rio
das Pedras e o camisa 9 atuava pela Cidade de Deus. O volante Raul também vive boa
fase. Com bela presença defensiva, ele tem se aventurado bem no ataque, o que aumenta a confiança em uma
vitória sobre o Goiás.

O futebol da seleção brasileira não empolga há tempos

SELEÇÃO BROXANTE
tesão é zero. Tite conseguiu tirar toda a vontade e a alegria do brasileiro em assistir à
Seleção. O jogo entre Brasil e Argentina, que
já estava sendo tão pouco falado, foi uma pelada
por parte da nossa equipe. No lado dos hermanos
bastou Messi estar em um dia bom para vermos
um massacre. Foi 1 a 0, mas se não fosse Alisson,
o único que honrou a Amarelinha, poderia ter
sido uns 3 ou 4 a 0. Ficar insistindo em Willian
enquanto há jovens como Rodrygo, Richarlison
e outros pedindo passagem é o retrato de que não
dá mais para o Tite. Mexe mal e escala mal. Com
todo respeito ao Paquetá, que acho ótimo jogador,
mas ele não tem futebol para vestir a camisa 10
mais pesada da história do futebol mundial. Seu
tempo está chegando ao fim, Adenor. A verdade
é que assistir seu time jogar é broxante. Já deu.

FLA TEM DUPLA AVASSALADORA
NNNo futebol brasileiro já
perdeu a graça falar sobre os
números de Gabigol e Bruno Henrique. Mas recentemente dei uma olhada nos
números de duplas no mundo e pasmem: os dois atletas
do Flamengo têm mais gols

Após gol no Flamengo, Ribamar espera acertar o pé no Brasileiro

NNCerca de 2500 vascaínos
foram ao Maracanã na última quarta-feira e apoiaram
o time durante os 90 minutos contra o Flamengo. Como
recompensa, quem foi ao
clássico e guardou o ingresso vai entrar de graça contra
o Goiás, segunda-feira, em
São Januário. Bola dentro do
presidente Alexandre Campello. Eles merecem, não só
porque gastaram com um ingresso no valor de 120 reais,
mas porque mostram que o
Vasco nunca estará só.
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m plena recuperação
no Brasileiro, o Vasco
só pensa no duelo contra o Goiás, segunda-feira,
às 19h30, em São Januário.
A meta é subir na tabela e
se garantir cada vez mais na
zona que dá vaga à Copa Sul-Americana — o time, atualmente, está em 10º lugar, com
43 pontos —, condição bem
diferente à prioridade inicial
de Luxemburgo, que tinha
como meta livrar o time da
confusão (leia-se Z-4).
O retrospecto recente é animador. Afinal, contra o CSA,
em Alagoas, o Cruzmaltino
fez três gols pela primeira vez
no campeonato e venceu com
sobras no Rei Pelé. Na última
rodada, contra o líder Flamengo, a equipe se superou e arrancou um honroso e emocionante empate de 4 a 4.

ATITUDE EXEMPLAR
APÓS O CLÁSSICO

que Messi e Suárez, dois astros do Barcelona. Enquanto
os rubro-negros somam 68
gols (37 do canhoto e 31 do
destro), o uruguaio tem 22
e o argentino, 39. O recorte
é por clubes, mas não deixa
de ser absurdo. Grande fase!

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Luxa renasceu no Vasco

AGORA É COM O
LUXEMBURGO
NNDos 43 pontos que o Vasco
tem no Brasileiro, 42 foram
conquistados sob o comando de Luxemburgo. Trabalho de recuperação do time
e da carreira dele também.
Inegável. Agora ele escolhe
se quer seguir ou tentará ouvir outras propostas. O fato é
que o Cruzmaltino já acenou
que quer a permanência do
treinador. Ele? Exigiu salários em dia e um time mais
competitivo. Longe de estar
errado. Esse clube merece
ser mais do que está sendo.

