ATAQUE 7

o dia I Quinta-feira, 12.3.2020

em grandefase

Zico doa renda de
Jogo das Estrelas
Representantes de 12 entidades foram
ao CFZ para receber a ajuda do Galinho

E

sa e compareceu em grande
número”, afirmou Zico.
O Galinho destacou que,
na última edição, quase 60
mil pessoas compareceram
ao Maracanã: “Eu sou apenas um elo e um facilitador
para que tudo isso aqui, hoje,
aconteça desta maneira.
Fico feliz de fazer com que
muitas pessoas possam ser
assistidas e beneficiadas”.
As entidades beneficiadas
foram Pró Criança Cardíaca,
Abrace, Grupo Reviver, Instituto Mundo Novo, Froein Farain, Dona Meca, Obra do Berço, Bola Pra Frente, Instituto
Refazer, Saúde Criança, Casa
de Ramana e Luz de Sophia.

Zico (no detalhe) recebe representantes das instituições beneficiadas

PASSE CURTO

GRENAL INÉDITO
NA LIBERTA
Um dos confrontos de maior
rivalidade do Brasil vale a
liderança do Grupo E da Libertadores. O 454º Grenal
da história, inédito na competição, será hoje, às 21h, na
Arena do Grêmio. Ambos têm
três pontos. América de Cali e
Universidad Católica, zero.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
SPORTV
Seleção Sportv
13h (vivo)
Camp. Brasileiro Sub-17
Flamengo x Cruzeiro
15h45 (vivo)
Copa do Brasil
Vasco x Goiás - 21h15 (vivo)

PASSO NA CORDA BAMBA

EU DISSE QUE ERA
PELO BOTAFOGO

asco e Goiás
fazem hoje
a primeira
partida da terceira fase da Copa do
Brasil. São Januário terá mais de 20
mil torcedores de
saco cheio do que o
time tem apresentado, mas que jamais abandonam
o Gigante da Colina. A vida de Abel e
Abel precisa vencer e livrar a pressão
do presidente Alexandre Campello segue marcada por passos na
corda bamba. O técnico, principalmente, a cada
jogo desequilibra sua trajetória. O Vasco, sem
renda, pagou um mês de salários ontem com
dinheiro da premiação da Copa do Brasil. O que
isso significa? O bolso dos jogadores. Isso motiva,
claro. Passar de fase significa mais R$ 2 milhões
na conta do clube. Mas um resultado ruim pode
fazer os atletas ajudarem Abel a pular da corda
bamba. Eles sentem a desorganização da diretoria e do comandante. Ninguém é bobo. A greve
de entrevistas mostra como eles estão incomodados. Porém, apesar de tudo, esse elenco nunca
escondeu-se do trabalho e por isso que acredito
na classificação do Vasco. Somados à torcida, a
grandeza vai pesar para fazer um bom resultado.
Jogadores e torcida. Só por eles eu acredito. Se
depender de mais alguém...

NNMais de 20 mil botafoguenses foram ao Nilton Santos
apoiar o Alvinegro na Copa do
Brasil contra o Paraná. É claro
que ver Honda era a vontade
de todos, mas quem esteve lá
ajudou o Glorioso a conquistar um importante resultado: 1 a 0, gol de Luiz Fernando, um atleta que gosto pela
personalidade. A torcida deu
show e está claro que o time
evolui a cada partida com Autuori, mesmo com um elenco
bem modesto. O nome disso é
trabalho e competência.

V

Divulgação

m cerimônia na sede do
CFZ, no Recreio, Zona
Oeste do Rio, Zico reverteu oficialmente a renda
da 16ª edição do Jogo das Estrelas para 12 instituições de
caridade. Além do anfitrião,
o treinador Jorginho, ex-Flamengo e frequentador assíduo dos jogos do Galinho,
também marcou presença.
“Esse sempre foi o intuito e o maior objetivo do Jogo
das Estrelas, de ajudar de alguma forma aqueles que precisam. Mas nada disso seria
possível se não fossem os patrocinadores, os jogadores,
a imprensa e o público, que
sempre abraçou a nossa cau-

Edilson Silva

n e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Thiago Ribeiro / Divulgação / Vasco

PINGOU UM MÊS, MAS E OS FUNCIONÁRIOS?
NNO Vasco pagou ontem o
mês de dezembro aos jogadores. E eles merecem,
é claro. São trabalhadores
e estão no seu direito. Mas
quem precisa mais? Jogadores ou funcionários? Tem

que pagar todo mundo, mas
se for para tirar um pouco
dos atletas e dar aos funcionários, que seja feito. A gestão do presidente Alexandre
Campello se mostra perdida
em 2020. E é ano de eleição.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

AFP

Neymar: gol e assistência

NEYMAR, OUTRA
VEZ DECISIVO
NNNeymar jogou as oitavas
de final da Champions contra o Borussia Dortmund.
Lesionado, ele não havia
participado das últimas edições, mas, desta vez, atuou
e decidiu. Gol na Alemanha
e na França. Mesmo com o
estádio do PSG vazio, por
causa do coronavírus, o craque apareceu para mostrar
que decisão é com ele. Usou
a cabeça, coisa que tem usado para fazer gol e entender
que precisa focar para ser o
melhor. Tem dado certo.

