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Impiedoso, 
Botafogo passa 
por cima do Moto 
Club, acelera para 
a segunda fase da 
Copa do Brasil e 
reforça o cofre com 
R$ 1,15 milhão. P. 4 e 5
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Warley sorri ao 

festejar o seu gol, o 

quarto do Botafo-

go, nos 5 a 0 em 

São Luís



2   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 11.3.2021  I  O DIA2   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 11.3.2021  I  O DIA

Reforços do Vasco 
mostram as suas 
credenciais na Colina
Ernando, Zeca e Marquinhos Gabriel foram apresentados 
ontem e prometem brilhar com a camisa cruzmaltina 

O 
Vasco apresentou on-
tem os seus primeiros 
reforços para a tem-

porada de 2021. O lateral-es-
querdo Zeca, ex-Internacio-
nal, o zagueiro Ernando, ex-
-Bahia, e o meia Marquinhos 
Gabriel, ex-Athletico-PR. O 
evento online também con-
tou a com a participação do 
diretor de futebol, Alexandre 
Pássaro.

Jogador mais experiente, o 
zagueiro Ernando, de 32 anos, 
teve passagens pelo Goiás, 
pelo Internacional, antes de 
chegar ao Bahia, clube que 
defendeu no último Brasilei-
ro. Ele falou sobre a possibi-
lidade de atuar novamente 
ao lado de Zeca, que também 
estava no Bahia. “Eu e o Zeca 
atuamos no Bahia, tive essa 
felicidade de fazer alguns jo-
gos com ele. Foi meu parceiro 
de concentração”, disse.

Zeca foi o último reforço 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vasco

Ernando (E), 

Marquinhos 

Gabriel e Zeca, 

felizes, posam 

com a camisa 

do Vasco

clubes brasileiros como Co-
rinthians, Santos e Cruzeiro. 
Ele afirmou que precisa de 
um tempo para readquirir a 
forma física ideal.

“Quanto ao ritmo de jogo, 
acho que preciso de um pou-
quinho de tempo, de treina-
mento. Vinha treinando em 
casa, mas não é a mesma coi-
sa. Vou conversar com o pro-
fessor para logo estar disponí-
vel”, opinou.

O diretor executivo, Alexan-
dre Pássaro, confirmou, duran-
te a apresentação dos novos 
reforços, que o meia Martín 
Benítez está perto de trocar o 
Vasco pelo São Paulo. “Ele nos 
comunicou que tem o desejo 
de jogar no São Paulo. É algo 
que não aconteceu hoje e nós 
aceitamos o pedido dele, po-
rém, ainda falta decidir quan-
do isso vai acontecer, porque 
ele tem contrato conosco até o 
meio do ano”, disse.

anunciado pelo Cruzmalti-
no. O jogador, de 26 anos, foi 
campeão olímpico pela sele-
ção brasileira e rescindiu com 
o Internacional no começo da 
última semana. O lateral mos-
trou otimismo na sua chegada 
ao Vasco. “Estou feliz e moti-

vado para jogar pelo Vasco. 
Uma camisa gigante do fute-
bol brasileiro. Vim para aju-
dar, tenho certeza que vamos 
voltar para a Série A”, frisou.

Marquinhos Gabriel, de 30 
anos, estava no Athletico-PR 
e tem passagens por grandes 

O argentino 
Martín Benítez 
deseja trocar o
Vasco pelo São Paulo 
e sua saída é dada 
como quase certa
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Flamengo

Rodrigo Muniz curte boa fase no Fla
Feliz, atacante admite que segue conselhos de atletas mais experientes para se firmar de vez no clube

A
utor dos dois gols do 
Flamengo na vitória 
sobre o Macaé, Ro-

drigo Muniz tem apenas 19 
anos, mas vem recebendo 
elogios no clube. Ele afir-
mou que também está sendo 
aconselhado por medalhões 
do Rubro-Negro e revelou 
quais são os atletas que tem 
mais contado.

“As coisas que estão acon-
tecendo na minha vida, a 
gente para para pensar onde 
a gente está, às vezes eu che-
go nos treinos com o time 
principal e fico “olha onde 
eu cheguei”. Aí converso com 
Bruno Henrique, com Diego, 
que tenho mais afinidade, 
eles me dão muitos conse-
lhos, falando para continuar 
assim, na pegada, que vai dar 
tudo certo, que eu vou conse-
guir realizar os meus sonhos 
e de toda a minha família. É 
uma coisa que não dá para 
explicar. Só quem é Flamen-
go sabe”, afirmou.

Rodrigo Muniz tem ape-
nas 15 jogos no profissional 
e marcou quatro vezes. O jo-
gador chegou a ser empres-
tado para o Coritiba no ano 
passado, mas fez apenas seis 
jogos pelo Brasileiro e retor-
nou ao Flamengo, após pedi-
do de Rogério Ceni.

O Flamengo tem seis pon-
tos e divide a liderança do 
Carioca com a Portuguesa. 
A equipe volta aos grama-
dos no clássico contra o Flu-
minense, que está marcado 
para o próximo domingo, no 
Maracanã.

HUGO: AMARELINHA

Já as boas defesas de Hugo 
com a camisa do Flamengo 
no último Brasileirão quase 
o levaram a uma nova con-
vocação para a seleção brasi-
leira. Segundo o site “GE”, o 

Autor dos 
gols da vitória 

sobre o Macaé, 
Rodrigo 

Muniz tem a 
confiança de 
Rogério Ceni

MARCELO CORTES/FLAMENGO

goleiro estava na pré-lista de 
Tite para os jogos das Elimi-
natórias que aconteceriam 
em março.

Por conta da pandemia, a 
comissão técnica elaborou 
uma lista longa para fazer 
ajustes que fossem necessá-
rios. No entanto, os confron-

tos foram adiados em decor-
rência do aumento de casos 
da Covid-19.

A presença de Hugo na lis-
ta se deu pelo fato de Tite sa-
ber que dificilmente poderia 
contar com alguns goleiros 
que atuam na Europa. Alis-
son, do Liverpool, e Ederson, 

do Manchester City, dificil-
mente seriam liberados por 
seus clubes. Hugo já foi con-
vocado por Tite para a Sele-
ção em 2018, quando tinha 
apenas 19 anos. Na época, 
ele não havia sequer estrea-
do entre os profissionais do 
Flamengo.

Rodrigo 

Muniz foi 

emprestado 

ao Coritiba no 

ano passado, 

mas fez só 

seis jogos 

pelo Brasilei-

ro e voltou ao 

Flamengo
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Moto Club

Com um ritmo frenético, 
Fogão goleia o Moto Club
Na base da velocidade, Alvinegro garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil e vai receber R$ 1,15 milhão

C
om o pé direito (calibra-
do), o Botafogo estreou 
na Copa do Brasil com 

uma consistente atuação 
na goleada por 5 a 0 sobre o 
Moto Club, ontem, no Cas-
telão, em São Luís. Além da 
garantir a vaga para a segun-
da fase da competição, o Glo-
rioso embolsou a premiação 
no valor de R$ 1,15 milhão. 
Agora, com o moral elevado, 
volta a campo no sábado para 
enfrentar o Bangu, às 21h05, 
no Nilton Santos, pelo Cam-
peonato Carioca.

A velocidade promete ser 
uma das marcas de Marce-
lo Chamusca à frente do Al-
vinegro. E não apenas pelo 
‘apressado’ e bonito gol de 
falta marcado pelo volante Pe-
dro Castro, com apenas dois 
minutos de jogo. Com boa 
mobilidade, o Botafogo teve 
o ritmo ditado pelos ligeiros 
Warley e Ronald, que deixou 
o gramado ainda no primeiro 
tempo com suspeita de lesão. 
Prata da casa, Ênio manteve o 
padrão de velocidade exigido 
por Chamusca. 

De pênalti, Matheus Babi 
aumentou a vantagem, aos 
30, mas não deixou o treina-
dor satisfeito. A sonora bron-
ca em Marcinho, substituto 
de Bruno Nazário, que teve o 
contrato rescindido ontem, 
ecoou pela arquibancada do 
Castelão. O tom de cobrança 
foi replicado em alto e bom 
som no vestiário.

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

 > São Luís

Com categoria, 

Matheus Babi, 

de pênalti, faz 

o segundo gol 

do Botafogo na 

convincente vitória 

em São Luís
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Botafogo

Na volta do intervalo, o Bo-
tafogo foi cirúrgico para cons-
truir a goleada. Aos seis minu-
tos, Warley acertou um primo-
roso cruzamento para Ênio, de 
primeira, marcar o primeiro 
gol como profissional. Aos 30, 
o atacante devolveu a assis-
tência para Warley aumentar 
a vantagem: 4 a 0. O gol mais 
bonito da noite foi reservado 
ao estreante Matheus Frizzo, 
no belo voleio após o cruza-
mento de Rickson, aos 36.

Pela velocidade imposta ao 
longo dos 90 minutos, o Bota-
fogo, de muitas caras novas, 
mostrou ao torcedor que tem 
pressa para recuperar o lugar 
de destaque na elite ao longo 
da disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Local: Castelão. Árbitro: José Mendonça 
da Silva Junior (PR). Gols: 1º tempo - Pe-
dro Castro (2 minutos) e Matheus Babi 
(30 minutos). 2º tempo - Ênio (6 
minutos), Warley (30 minutos) e Matheus 
Frizzo (36 minutos). Público e renda: 
Jogo com os portões fechados

Joanderson, Diego Renan, Wanderson n, 
Alisson e Vinícius Paiva; Recife, Victor 
Manoel, Cleitinho (Lenílson) e Raí n ; Luiz 
Guilherme (Felipinho) e Jerinha (Gleydis-
son 

_
 ). Técnico: Marcinho Guerreiro

Douglas Borges, Jonathan, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Sousa n ; Luiz Otávio, 
Pedro Castro (Matheus Frizzo) e Marcinho (Zé 
Welison): Warley (Rickson), Ronald (Ênio) e 
Matheus Babi (Matheus Nascimento). 
Técnico: Marcelo Chamusca 

MOTO CLUB 0 0

BOTAFOGO 5 5

FICHA DO JOGO

Pedro Castro é 
festejado após 

fazer o primeiro 
gol e abrir 

caminho para a 
classificação

VITOR SILVA/BOTAFOGO

CBF mantém 
futebol, apesar 
da Covid em alta
Entidade apresentou o balanço do 
protocolo seguro para justificar decisão

D
urante transmissão 
online para divulgar o 
relatório de efetivida-

de da CBF sobre o protoco-
lo de segurança contra a co-
vid-19, o secretário-geral da 
entidade, Walter Feldman, 
disse que o futebol tem todas 
as condições de continuar, 
mesmo com o aumento dos 
casos de covid-19 no Brasil. 
Ele garantiu que, com o pro-
tocolo, o futebol é seguro e 
controlado.

“A aplicação do protocolo 
sanitário, com a convicção 
ainda mais forte que nós já 
tínhamos no ponto de vista 
teórico, em agosto, quando re-
tomamos. Mas agora com con-
vicção da aplicação na prática. 
O futebol é seguro, controla-
do, responsável e tem todas as 
condições de continuar”, afir-
mou Feldman.

Além da continuidade da 
primeira fase da Copa do Bra-
sil, Feldman também explicou 
o procedimento caso alguma 

CBF apresentou estatísticas sobre avanço da Covid no futebol 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO/CBF

cidade proíba as partidas. “A 
posição da CBF, federações e 
clubes é de que o calendário 
deve ser mantido como con-
tribuição do futebol ao com-
bate da pandemia. As parti-
das da Copa do Brasil estão 
mantidas. Se houver estado 
ou cidade que não podem re-
ceber jogos, há uma decisão 
do ano anterior que elas se-
riam realocadas para outras 
cidades ou estados”, explicou.

Segundo a CBF, apenas 
2,2% dos testes deram positi-
vo para covid-19, entre agosto 
e o fim da temporada passa-
da. Foram 89.052 testes PCR 
em pessoas envolvidas nas 
partidas, sendo 13.237 joga-
dores. “Na curva de ocorrên-
cia por 200 mil habitantes, o 
futebol se dissociou. Quan-
do tem alguns picos, rapida-
mente volta ao normal. Eram 
surtos isolados. Tanto que de-
pois baixava”, disse o médico 
Jorge Pagura, coordenador 
do departamento na CBF.

BOLA ROLANDO!

VOCÊ SABIA
Com o moral elevado, 
time volta a campo,  
sábado, contra o 
Bangu, no Nilton 
Santos, pelo Carioca



6   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 11.3.2021  I  O DIA6   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 11.3.2021  I  O DIA

Fluminense

David Duarte não 

esconde a vontade 

de se ir para o 

Fluminense, mas 

não quer deixar o 

Goiás pela porta 

dos fundos

David Duarte: ‘Meu interesse 
é jogar pelo Fluminense’
Zagueiro, que está de saída do Goiás, segue na mira do Tricolor para a temporadaO 

Fluminense está no 
mercado em busca de 
jogadores que possam 

reforçar o elenco para a tem-
porada 2021. Para o setor 
defensivo, a diretoria deseja 
David Duarte, atualmente no 
Goiás. O Tricolor apresentou 
uma proposta oficial ao Esme-
raldino, mas alguns entraves 
financeiros ainda impedem o 
acerto entre os clubes.

O Goiás dificulta as trata-
tivas, não deseja liberar Da-
vid Duarte e impõe condições 
para liberar o atleta para o 
Fluminense, mesmo sabendo 
que, a partir do meio do ano, 
o jogador poderá assinar um 
pré-contrato com outra equi-
pe e sair do time goiano livre. 
Diante das dificuldades para 
se ter um acordo entre as par-
tes, o Ataque entrou em con-
tato com o jogador para saber 

DIVULGAÇÃO / GOIÁS

qual é o desejo dele diante do 
cenário entre os dois clubes.

David Duarte não escon-
deu a vontade de se transferir 
para o Fluminense, entenden-
do que, para a sua carreira, 
será a melhor escolha neste 
momento. Por outro lado, ele 
não quer deixar o Goiás, clu-
be o qual tem muito carinho, 
pela porta dos fundos.

“O Fluminense fez uma 
proposta, meus empresários 
levaram para o Goiás, só que a 
diretoria não está aceitando. 
O meu interesse é jogar pelo 
Fluminense, gostei do projeto 
apresentado, mas não quero 
deixar o Goiás, clube que eu 
tenho uma linda história, pela 

porta dos fundos.”
Ao ser questionado sobre 

o que estaria dificultando a 
liberação por parte do Goiás, 
David Duarte evitou dar de-
talhes, mas confirmou que 
o entrave é financeiro. “Não 
posso falar muitos detalhes, 
mas o Goiás quer receber va-
lores maiores dos que foram 
oferecidos pelo Fluminense. 
Torço para que tudo se ajeite. 
Como eu disse, tenho o dese-
jo de jogar pelo Fluminense, 
mas não faz sentido me segu-
rarem tanto, pois meu contra-
to é curto e não tenho e nem 
terei conversas para renovar.”

A reportagem tentou con-
tato com os agentes de David 

Duarte, da empresa Brazil 
Soccer, mas os representantes 
do zagueiro não quiseram fa-
lar sobre o assunto. O mesmo 
aconteceu com a diretoria do 
Fluminense.

David Duarte tem 26 anos 
e é um dos destaques do atual 
elenco do Goiás. Cria das ca-
tegorias de base do Esmeral-
dino, o zagueiro surgiu no 
time profissional em 2015. 
A sua melhor temporada foi 
em 2018, quando disputou 
55 partidas e fez quatro gols. 
Versátil, ele atua pelos dois la-
dos do setor defensivo e tem 
a jogada aérea e a saída de 
bola como as suas principais 
virtudes.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

David Duarte admite 
que questões 
financeiras estão 
impedindo um acerto 
entre as diretorias de 
Fluminense e Goiás
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nHá mais de 10 anos, através 
de sua empresa Pelé Sports e 
Marketing LTDA, o Rei Pelé 
processou o Flamengo e pede 
quantia de cerca de 20 milhões 
de dólares por conta dos di-
reitos de transmissão da anti-
ga Supercopa dos Campeões 
da Libertadores da América. 
Conversei com pessoas que de-
fenderam o Rubro-Negro, que 
me disseram que Pelé perdeu 
a ação após muita luta. Com o 
movimento de tornar o nome 
do Maracanã em Rei Pelé, co-
meçam a surgir notícias como 
essa e que o torcedor comum 
pouco tem acesso. Pelé é Rei. 
Mas o Maracanã é o Maracanã. 

PROCESSO DO REI

A BOLA SEGUE ROLANDO

A 
CBF se reuniu com diversos clubes, desde a 

Série A até a Série D, e decidiu junto a eles que 

a bola vai continuar rolando no Brasil, mes-

mo com a pandemia do coronavírus, que registrou 

recordes de mortes nesta semana (2.286 óbitos). 

A CBF e as instituições entendem que os protoco-

los adotados são eficazes e, com a discussão diária 

sobre as medidas, só têm a melhorar. A Fenafap 

(Sindicato Nacional dos Atletas) apresentou uma 

pesquisa que mostra que 80% dos atletas de futebol 

do Brasil confiam nos protocolos. A preocupação 

maior fica com os funcionários que trabalham ao 

redor dos atletas, já que os jogadores são constante-

mente testados e nenhum caso gravíssimo foi detec-

tado nos atores principais do jogo. Todos concorda-

ram em tomar medidas melhores para proteger os 

que fazem o futebol continuar sendo jogado. Sou a 

favor de continuar. Se tem um meio que está sendo 

pioneiro nas atitudes relacionadas à segurança é o 

futebol. Tem tanta coisa mais preocupante funcio-

nando, por que o esporte tem que parar? Há muitos 

que dependem do futebol para sobreviver. A bola 

tem que continuar rolando.

 n Elogiei esse jogador, prin-
cipalmente no aspecto téc-
nico. Mas Benítez deu uma 
esperança ao torcedor que 
não pôde entregar por con-
ta do quesito físico. Apesar 
da habilidade, desfalcou o 
Vasco em jogos importantes 
(como no do rebaixamento) 
e nunca se mostrou 100% 
na passagem pelo Gigante. 
O São Paulo quer o camisa 
10. Bom para o Vasco. Com 
o salário do argentino, o 
clube pode buscar alguém 
que valha pela técnica e jo-
gue com frequência. Série B 
não é moleza...

BENÍTEZ DE SAÍDA? 
BOM PARA O VASCO

COMPLICOU, FRED...

 n O Centro Brasileiro de Me-
diação e Arbitragem  deci-
diu, após longo imbróglio 
envolvendo Fred, Atlético-
-MG e Cruzeiro, que o ata-
cante terá que pagar cerca 
de R$ 18 milhões ao Galo 
pela transferência direta 

à Raposa. Isso no quesito 
“arbitral”. Na Justiça Tra-
balhista, Fred não aceitou 
a derrota e entrou com ação 
cobrando R$ 2 milhões do 
Galo. O caso deve ir até úl-
tima instância e veremos 
mais capítulos.

LUCAS MERCON
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TAÇA GUANABARA 2021
 CLASSIFICAÇÃO 
  CLUBES PT J V E D GP GC S

 1º Portuguesa 6 2 2 0 0 4 0 4

 2º Flamengo 6 2 2 0 0 3 0 3

 3º Boavista 4 2 1 1 0 2 0 2 

  Botafogo 4 2 1 1 0 2 0 2

 5º Volta Redonda 4 2 1 1 0 3 2 1

 6º Resende 3 2 1 0 1 2 3 -1

 7º Bangu 3 2 1 0 1 1 2 -1

 8º Madureira 2 2 0 2 0 2 2 0

 9º Nova Iguaçu 1 2 0 1 1 0 1 -1

 10º Vasco 0 2 0 0 2 0 2 -2

 11º  Macaé 0 2 0 0 2 0 3 -3

  12º  Fluminense  0  2 0 0 2 1 5 -4

PT: pontos J: jogos V: vitória E: empate D: derrota GP: gols pró GC: gols contra S: saldo

3ª RODADA / SÁBADO

Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir

Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA / DOMINGO

Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro

Flamengo x Fluminense 18h Maracanã

3ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA

Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

JOGO  HORA LOCAL

REGULAMENTO: Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os 
quatro melhores se classificam à semifinal, e os dois vencedores se enfrentam na final 
do campeonato, ambas as fases em ida e volta. As equipes que ficarem entre 5º e 8º 
lugar na Taça Guanabara disputam a Taça Rio, mata-mata de consolação que terá 
semifinal e final, em ida e volta. O último colocado da Taça Guanabara também jogará 
a Série A2 do Carioca 2021. Critérios de desempate da Taça Guanabara: 1) mais vitórias; 
2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto (só entre dois clubes); 5) 
menos vermelhos e amarelos; 6) sorteio.

RESULTADOS
JOGO LOCAL

1ª RODADA / TERÇA-FEIRA
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Maracanã

1ª RODADA / QUARTA-FEIRA

Macaé 0 x 1 Bangu Eduardo Guinle

Volta Redonda 2 x 2 Madureira Cidadania

Botafogo 0 x 0 Boavista Nilton Santos

Vasco 0 x 1 Portuguesa São Januário

1ª RODADA / QUINTA-FEIRA

Resende 2 x 1 Fluminense Maracanã

2ª RODADA / SÁBADO

Macaé 0 x 2 Flamengo Maracanã

Volta Redonda 1 x 0 Vasco Cidadania

2ª RODADA / ONTEM

Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Laranjão

Fluminense 0 x 3 Portuguesa Maracanã

Boavista 2 x 0 Bangu Elcyr Resende

Botafogo 3 x 0 Resende Nilton Santos

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento
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LIGA DOS CAMPEÕES

PSG e Liverpool fazem a festa
Franceses eliminam o Barcelona e ingleses passam pelo RB Leipzig na busca pelo título continental

A
pós vencer o primeiro 
jogo das oitavas de final 
por 4 a 1, fora de casa, o 

Paris Saint-Germain carimbou 
a vaga na fase seguinte da Liga 
dos Campeões, ontem, contra 
o Barcelona. Em casa, os fran-
ceses ficaram só no empate 
em 1 a 1 com os catalães, com 
gols de Mbappé e Messi, mas 
seguem na briga pelo inédito 
título continental.

Os 20 primeiros minutos de 
jogo foram de total pressão do 
Barcelona, com inúmeros gols 
perdidos por Ousmane Dem-
belé e boas defesas de Keylor 
Navas. Aos 29, Lenglet come-
teu pênalti em Icardi, que foi 
convertido por Mbappé, dei-
xando a vida do time espa-
nhol ainda mais difícil. Ainda 
na etapa inicial, aos 37, Messi 
marcou um golaço e empatou 
a partida. No entanto, poucos 
minutos depois de balançar a 
rede, o craque argentino per-
deu um pênalti, defendido por 
Navas.

Na etapa final, a pressão do 
Barça continuou, só que em 
vão. Griezmann e Dembelé não 
estavam em noite inspirada e 
não conseguiram ser efetivos 
para tentar a virada. Mbappé 
também teve chances para 
marcar o segundo do PSG, mas 
desperdiçou. Além do time 
francês, Porto, Borussia Dort-
mund e Liverpool também já 
estão garantidos nas quartas 
de final. Real Madrid, Atalan-
ta, Manchester City, Borussia 
Monchengladbach, Bayern 
de Munique, Lazio, Chelsea e 
Atlético de Madrid ainda bri-
gam pelas outras vagas.

A vaga do Liverpool foi asse-
gurada ontem também, após 
o time inglês bater o RB Leip-
zig, por 2 a 0, com gols de Sa-
lah e Mané, na Puskas Arena, 
repetindo o placar do primeiro 

Mbappé vibra após marcar o gol do PSG, no Parque dos Príncipes, e manter o time francês sonhando com a conquista do inédito título europeu 
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Salah (E) comemora o seu gol com Diogo Jota e Sadio Mane
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jogo, na Inglaterra. 
O jogo começou equilibrado 

e os goleiros Alisson e Gulácsi 
foram os destaques, com im-
portantes defesas. No momen-
to em que o RB Leipzig estava 
mais perto do gol, o contra-
-ataque mortal do Liverpool 
entrou em ação. Após jogada 
trabalhada pela trinca ofen-
siva, Mané tocou para Diogo 
Jota que só rolou para Salah, 
driblar Upamecano e finalizar 
rasteiro.

Apenas três minutos depois, 
o Liverpool conseguiu seu se-
gundo gol. Assim, Salah colo-

cou Origi na corrida, e o belga, 
que havia acabado de entrar, 
fez cruzamento perfeito para 
Mané, livre, completar. O lance 
ainda foi checado por possível 
impedimento de Mané, no en-
tanto, a arbitragem validou a 
jogada.

Na próxima segunda-feira, 
o Liverpool enfrenta, às 17h 
(horário de Brasília), o Wol-
verhampton pela 28ª rodada 
da Premier League. O RB Lei-
pzig, por sua vez, joga contra 
Eintracht Frankfurt sábado, 
às 11h30 (de Brasília), pela 25ª 
rodada da Bundesliga.
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