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NNO Brasileiro teve uma dança das cadeiras entre técnicos após
a última rodada. Depois de deixar o CSA, após a vitória (1 a 0)
sobre o Cruzeiro, no Mineirão, Argel Fucks foi apresentado,
ontem, no Ceará. Ele terá a missão de livrar o Vozão da Série B.
O Cruzeiro, que agora não tem mais Abel Braga como treinador
e também precisa fugir do rebaixamento, anunciou seu novo
comandante para as últimas três rodadas: Adilson Batista, que
passou pelo Ceará, e assinou até dezembro de 2020.

NNFluminense e Botafogo fizeram seus papéis na última
rodada e estão mais tranquilos na briga contra o rebaixamento. O Cruzeiro, até então
de Abel Braga, que mais uma
vez fez um péssimo trabalho
e acabou demitido, também
ajudou. Agora, o Alvinegro e
o Tricolor vão estar juntinhos
torcendo pelo... Vasco! Segunda-feira tem São Januário lotado e uma derrota da Raposa
cairá muito bem para a dupla.
É o Rio unido pelo futebol carioca! Grande fase!
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DANÇA DAS CADEIRAS

RIO UNIDO PELO
FUTEBOL CARIOCA

A imensa torcida bem feliz do Vasco deu uma prova de amor ao clube

O MAIOR PATRIMÔNIO

Adilson Batista assumiu o Cruzeiro; Argel Fucks fechou com o Ceará

FABINHO NÃO
JOGA O MUNDIAL
NNTitular

absoluto do
Liverpool, o volante Fabinho sofreu uma lesão
no ligamento do tornozelo esquerdo e só volta
a jogar em 2020. Com
isso, o brasileiro desfalcará o time inglês na
disputa do Mundial de
Clubes, entre os dias 11
e 21 de dezembro, em
Doha, no Catar.

BRAGANTINO
JÁ SE REFORÇA
NNO

atacante Alerrandro,
revelado pelo Atlético-MG,
jogará no Bragantino, campeão da Série B do Brasileiro, na próxima temporada
— assinou contrato por cinco
anos. Pouco utilizado, é o vice-artilheiro do Galo na temporada, com 13 gols — atrás
somente de Ricardo Oliveira
(também reserva), com 14.

HOJE NA TV
SPORTV
Sorteio Eurocopa 2020
13h55 (vivo)
Brasileiro Série B
Vitória x Coritiba
16h (vivo)
Copa RS Sub-20
Grêmio x Corinthians
18h30 (vivo)
Troca de Passes
21h (vivo)
SPORTV 2
Brasileiro Série B
Atlético-GO x Sport
16h (vivo)
Superliga Masculina de
Vôlei
Minas x Sesc-RJ
21h (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Newcastle x Manchester City
9H20 (vivo)
Chelsea x West Ham
11h50 (vivo)
Southampton x Watford
14h20 (vivo)
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A

torcida do Vasco teve motivos para abandonar o time nos últimos 15 anos. Três rebaixamentos, administrações pífias, resultados
inexpressivos e uma política nociva ao clube. Ela
também viu o seu maior rival despontar no futebol
brasileiro como a maior força da atualidade. Mas
eu sempre digo: o maior patrimônio de um clube é
a sua torcida. E a do Gigante da Colina fez história.
O clube agora é o terceiro com mais sócios-torcedores no Brasil, atrás de Flamengo e Internacional.
E, muito provavelmente, com a extensão da promoção até o jogo contra a Chapecoense, dia 8 de
dezembro, vai passar o Internacional. Um detalhe:
o Vasco tem sócios em todos os estados do Brasil.
Uma instituição que dormiu durante muito tempo
e está sendo acordada pelo amor de sua torcida.
História, foi o que aconteceu esta semana.
O MARACANÃ TAMBÉM É DO VASCO
NNO Vasco pediu ao Governo
do Estado do Rio de Janeiro para que o jogo contra a
Chapecoense seja realizado
no Maracanã. Por que ao governo? Haverá um evento da
Polícia Militar e, por isso, o
clube ofereceu São Januário

em troca. Acho que a atitude
é válida, ainda mais depois
dessa onda de adesões. Afinal, Fla e Flu o administram,
mas o Maraca é de todos. Do
Cruzmaltino também. Tomara que dê tudo certo e a
gente veja uma linda festa.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Gerson exibe o novo visual

MENGÃO EM RITMO
DE CARNAVAL
NNO elenco do Flamengo fez
uma série de mudanças no
visual após as conquistas.
Teve Rodinei e Gerson loiros e muito mais. Acho válida a brincadeira, a descontração e o mais importante:
fez depois que ganhou. Após
levantar a taça. Então tem
que comemorar mesmo. O
problema é quando a atenção vem primeiro no cabelo
e depois no pé. Não é o caso.
O Rubro-Negro não vende
ilusão e dá alegria. E ainda
tem o Mundial! Haja visual!

