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SAMPAOLI NO GALO

Daniel Castelo Branco

NNSem clube desde que saiu do Santos, em janeiro, Jorge
Sampaoli acertou com o Atlético-MG. O treinador deve assinar o vínculo com o time mineiro ainda hoje e receber ao
todo, junto com sua comissão, mais de R$ 1 milhão por mês.
O tempo de contrato não foi divulgado. A data de estreia do
argentino no comando do Galo já foi definida: Sampaoli
dirigirá a equipe no clássico diante do Cruzeiro, sábado,
no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

O zagueiro Leandro Castan foi um dos poucos destaques da equipe cruzmaltina na estreia na Taça Rio

Esperança de dias
melhores na Colina
Time de Abel mostra pouca evolução em estreia na Taça Rio,
mas bom retorno de Guarín serve de alento aos torcedores

A

pesar de estar com o
foco na disputa da Taça
Rio, que começou neste
fim de semana, o Vasco mostrou os mesmos problemas e
dificuldades das atuações na
Taça Guanabara. No empate
em 1 a 1 com o Resende, sábado, na estreia no segundo turno do Carioca, o Cruzmaltino
apresentou um futebol muito
pobre e quase não levou perigo ao time do Sul Fluminense.
Sem compactação, deixando
muito espaço entre os setores
de criação e ataque, a equipe
de Abel Braga parece não construir um padrão de jogo e as
fracas apresentações no ano,
além da eliminação precoce na
Taça GB — não se classificou sequer às semifinais —, aumentam a impaciência do torcedor.

Mas algumas peças do
elenco ainda dão um fio de
esperança por dias melhores.
O zagueiro Leandro Castan
teve boa atuação contra o Resende, destacando-se na bola
aérea. Sempre muito regular
e sólido nos desarmes, o capitão é figura importante na
defesa vascaína.
Premiado com o gol no sábado, Andrey vive situação
semelhante. Desde que entrou no time, no duelo de ida
com o Oriente Petrolero, pela
Sul-Americana, o volante tem
jogado bem, com bons passes
e forte marcação, e não perdeu mais a titularidade. Peça
de salvação no confuso meiocampo de Abel.
E, de todos do elenco que
estão à disposição, Guarín é o

jogador em que os vascaínos
depositam sua fé. O colombiano veio do banco de reservas e
mudou, como pôde, a partida
para o Vasco. Mesmo estando
fora das condições ideais de
sua forma física e ainda sem
ritmo, o volante chamou a
responsabilidade na estreia
da Taça Rio.
Assim como em sua primeira partida pelo Gigante da Colina, em 2019, na vitória por
2 a 1 sobre o Botafogo, Guarín mais uma vez mostrou estar acima dos companheiros
tecnicamente. Com volume
e intensa movimentação, ele
já provou ser capaz de mudar
jogos para o Vasco e tem todas
as chances de se tornar um
referencial dentro de campo
para o restante da temporada.

O argentino Jorge Sampaoli vai substituir o venezuelano Dudamel

CITY GANHA A
COPA DA LIGA
NNO Manchester City con-

quistou sua sétima Copa
da Liga Inglesa, após derrotar o Aston Villa por 2 a
1, em jogo único, no Estádio de Wembley. Agüero
e Rodri marcaram para
o time de Pep Guardiola
e Samatta descontou. O
City chegou ao oitavo título dos últimos nove disputados na Inglaterra.

CAMPEÃO, WILD
BATE RECORDE
NNO tenista paranaense
Thiago Wild, 19 anos, conquistou o ATP 250 de Santiago. Ele derrotou na final
o norueguês Casper Ruud,
por dois sets a um (7/5, 4/6
e 6/3). Wild, que entrou na
competição como convidado, tornou-se o brasileiro
mais jovem na história a ganhar um torneio desse nível.

HOJE NA TV
SPORTV
Seleção Sportv
13h (vivo)
Tá na Área
16h45 (vivo)
Campeonato Paulista
Mirassol x Oeste
19h (vivo)
Bem, Amigos!
22h (vivo)
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
ESPN BRASIL
Bate-Bola Debate
12h (vivo)
Futebol no Mundo
14h (vivo)
Linha de Passe: Mesa
Redonda
22h (vivo)
FOX SPORTS
Fox Sports Rádio
12h45 (vivo)
Jogo Sagrado
22h (vivo)

