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Fla atropela o Madura e 
segue líder da Taça GB. 

Gabigol iguala-se a 
Renato Abreu como os 
maiores artilheiros do 

clube no século. P. 4 e 5
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Botafogo

M
al começou a tempora-
da e o torcedor do Bo-
tafogo já vê uma repe-

tição de 2020 que preocupa: a 
grande quantidade de empa-
tes. Com o 1 a 1 com a Portu-
guesa, domingo, pelo Carioca, o 
Glorioso já soma cinco em nove 
partidas, o que gera o sinal de 
alerta. Em que pese ser apenas 
o início de temporada de uma 
equipe em formação, os trope-
ços em sequência incomodam 
o torcedor e também o técnico 
Marcelo Chamusca.

“Eu tenho que estar preo-
cupado. Eu não jogo para em-
patar, e, sim, para ganhar. E 
trabalho o tempo todo com 
os jogadores dentro dessa 
perspectiva, da importância 
dos três pontos em cada jogo. 
Mas não estamos conseguin-
do por uma série de motivos”, 
afirmou o treinador. 

Ela não se isenta de respon-
sabilidade, mas acredita na 
conquista de bons resultados 
a curto prazo: “Com a melho-
ra na parte física, com o en-
trosamento melhor da equi-
pe, podemos vencer os jogos, 
que é a vontade de todos”.

DESEMPENHO RUIM

Contra a Portuguesa, além do 
empate, o desempenho do Bo-
tafogo foi outro ponto preocu-
pante. Princialmente porque 
o time jogou com um a mais e 
ainda assim sofreu um gol. Por 
isso, Chamusca acredita que 
o segundo tempo da partida 
foi um dos piores sob seu co-
mando, assim como a primei-
ra etapa contra o Flamengo. O 
treinador reclamou da falta de 
tempo para ajustar a equipe e, 
agora, conta com a semana li-
vre para apresentar melhoras. 

“O cenário ideal para um 
treinador que chega é ter tem-
po para implementar o seu 
modelo de jogo e construir a 
sua mecânica. Não existe pra-
zo determinado para a equi-
pe encaixar. Mas quando eu 
aceitei trabalhar no Botafogo 
eu sabia dessa possibilidade. 
Então, estou aqui e assumo 
minha responsabilidade”, 
destacou Marcelo Chamusca.

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Chamusca preocupado com 
a série de empates do Fogão
Técnico festeja semana livre para treinos e acredita em bons resultados a curto prazo

Chamusca 

criticou muito 

o desempenho 

do time no 

empate em 

1 a 1 com a 

Portuguesa
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Contra o lanterna, 
titulares do 
Fluminense vão 
em busca da 
primeira vitória
Tricolor está em sexto lugar na tabela do 
Campeonato Carioca e deve ter mudanças para 
enfrentar o Macaé. Se vencer, o time volta ao G-4

E
m situação incômoda no 
Campeonato Carioca, ocu-
pando apenas a sexta colo-

cação na tabela, o Fluminense 
tenta se recuperar contra o lan-
terna Macaé, hoje, às 21h35, no 
Raulino de Oliveira. Para isso, 
os titulares buscam a primeira 
vitória na temporada, contando 
com a melhora no desempenho 
após duas decepcionantes par-
tidas. Ainda devendo atuações 
convincentes, o Tricolor tam-
bém se vê obrigado a vencer 
para não se complicar na com-
petição e ficar sob risco de elimi-
nação precoce. Afinal, depois do 
jogo de hoje faltarão três roda-
das para o fim da primeira fase.

Mas a questão do desempe-
nho também é outro fator im-
portante pensando na Liberta-
dores da América. Com muitos 
erros ofensivos e, principal-
mente, defensivos na derrota 
por 3 a 2 para o Volta Redonda e 
no empate em 1 a 1 com o Vasco, 
o Fluminense ainda busca se 
encontrar com os titulares sob 
o comando de Roger Machado. 
Por isso, mudanças estão pre-
vistas para buscar um maior 
equilíbrio entre os setores e re-
tomar o caminho das vitórias 
(as três conquistadas em sete 
jogos foram com reservas).

OPÇÕES EM TESTE
Afinal, o Fluminense ainda não 
se mostrou aquela equipe com-
pacta que conseguiu uma vaga 
direta na Libertadores com o 
quinto lugar no Brasileirão. E 
Roger Machado vem testando 
opções para isso. A principal 
delas é a entrada de Wellington 
no meio de campo, para liberar 
Martinelli para chegar mais à 
área. Com isso, Yago ou Lucca 
pode deixar a equipe. Ou até 
mesmo os dois, caso o treina-
dor opte por Gabriel Teixeira no 
ataque. Outra possibilidade é 
mexer na lateral esquerda. Mas 
a principal mudança para dar 
mais força defensiva é a estreia 
de Luccas Claro. Recuperado 
de dores na coxa esquerda, o 
zagueiro fará dupla com Nino.

Adversário do Tricolor, o Ma-
caé vive situação dramática. 
Com apenas um ponto em sete 

Roger 
Machado 

conversa com 
os jogadores 

em treino: 
mudanças no 

time titular

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE 

Um dos 

principais 

destaques do 

Fluminense 

no Brasilei-

rão, o zaguei-

ro Luccas 

Claro estreia 

hoje na tem-

porada

Macaé Fluminense

Local: Raulino de Oliveira. Árbitro: 
Philip Georg Bennett. Horário: 21h35

MACAÉ

FLUMINENSE

Jonathan, Pedro, Álvaro, Barba e Fábio 
(Edinho); Taira (Patrick), Ronan, 
Marquinho e Wagner Carioca; Rossales e 
Lopeu. Técnico: Dário Lourenço

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e 
Egídio (Danilo Barcelos); Wellington (Yago), 
Martineli e Nenê; Luiz Henrique, Lucca (Gabriel 
Teixeira) e Fred. Técnico: Roger Machado

FICHA TÉCNICA

jogos, a equipe do Norte Flumi-
nense está isolada na lanterna. 
O clube é o único que ainda não 
conseguiu vencer no Carioca e 
busca pontuar para tentar esca-
par do rebaixamento. A diferen-
ça para o Bangu, o 11º colocado 
na tabela, é de quatro pontos.
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Fla dá show em 
cima do Madura 
e se mantém na 
ponta da Taça GB
Com uma bela atuação do time, Gabigol faz dois e iguala-se a  
Renato Abreu como os maiores artilheiros do clube neste século 

E
m ritmo de treino, o Fla-
mengo não tomou conhe-
cimento do Madureira e 

atropelou o adversário por 5 a 
1, no Estádio Raulino de Oli-
veira. Só no primeiro tempo, o 
Rubro-Negro fez quatro, sen-
do que poderia ter sido cinco, 
se a arbitragem não anulasse 
um gol legal de Gabigol nos 
primeiros minutos.

Os gols da vitória foram 
marcados por Gabigol (dois), 
Gerson, Diego e Arrascae-
ta. Luiz Paulo descontou para 
o Tricolor Suburbano. Com a 
vitória, o Rubro-Negro ter-
mina a oitava rodada da Taça 
Guanabara na liderança da 
tabela, com 19 pontos, ao lado 
do Volta Redonda, mas tem 
vantagem no saldo. 

O primeiro tempo serviu de 
treino de luxo para o Flamen-

go, que foi para o intervalo 
vencendo por 4 a 0. O Madu-
reira não viu a cor da bola e foi 
massacrado pelo time de Ro-
gério Ceni. Aos sete, Gabigol 
balançou a rede, mas o gol foi 
mal anulado por impedimen-
to inexistente de Gerson.

Aos 16, o Flamengo abriu a 
porteira. Bruno Henrique re-
cebeu na área, foi derrubado 
de forma juvenil por Breno e 
o árbitro marcou pênalti. Ga-
bigol converteu, deslocando 
o goleiro Felipe Lacerda. Aos 
21, Gerson ampliou o marca-
dor. Filipe Luís fez boa jogada 
pela esquerda e cruzou para 
o camisa 8 finalizar cruzado. 

A pressão rubro-negra con-
tinuou. Aos 28 minutos, Gabi-
gol fez o terceiro do Flamengo 
e o segundo dele no jogo. Após 
cobrança de escanteio, Rodri-
go Caio cabeceou para boa de-
fesa do goleiro. No rebote, o 

Madureira

 > Volta Redonda

Diego tenta 
o drible para 
levar o time à 
frente: o meia 
fez o quarto 
gol da equipe  
rubro-negra
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Flamengo

camisa 9 finalizou rasteiro e 
chegou a 73 gols com a cami-
sa rubro-negra, tornando-se, 
ao lado de Renato Abreu, os 
maiores artilheiros do clube 
neste século.

Aos 43, o Flamengo chegou 
ao quarto, com Diego, após 
ótimo passe de Isla. Com esse 
lance, o Rubro-Negro chegou, 
só no primeiro tempo, a 19 fi-
nalizações, dez na meta.

Na etapa final, o ritmo não 

mudou. Aos seis minutos, 
quase saiu o quinto, com Ar-
rascaeta. Aos 12, o Madurei-
ra diminuiu com Luiz Paulo, 
após cobrança de escanteio. 
A alegria do Tricolor Subur-
bano durou pouco. Aos 19, 
Arrascaeta recebeu na ponta 
esquerda, cortou muito bem a 
marcação e bateu no canto di-
reito de Felipe Lacerda. Com 
ampla vantagem no marca-
dor, Ceni promoveu mudan-

Local: Raulino de Oliveira.  Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda. Gols: 1º tempo – 
Gabigol (16 e 28 minutos), Gerson (21) e Diego (43 minutos). 2º tempo – Luiz Paulo (12 
minutos) e Arrascaeta (19 minutos). Público: Jogo com portões fechados. 

Felipe Lacerda, Rhuan (Bruno Oliveira 
_

 ), 
Breno n, Maurício Barbosa e Juninho; Victor 
Feitosa (Humberto), Rodrigo Yuri (Gutem-
berg)e Nivaldo (Eberson); Sillas, Luiz Paulo e 
Bruno Santos. Técnico: Alfredo Sampaio

Diego Alves, Isla (Vitinho n), Willian Arão n, 
Rodrigo Caio (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego 
(Hugo Moura), Gerson (João Gomes), Everton 

Ribeiro (Rodrigo Muniz n) e Arrascaeta; Gabigol 
n e Bruno Henrique n. Técnico: Rogério Ceni

MADUREIRA 1 1 FLAMENGO 5 5
FICHA DO JOGO

ças na equipe: saíram Ger-
son, Diego, Everton Ribeiro e 
Rodrigo Caio para a entrada 
de João Gomes, Hugo Moura, 
Rodrigo Muniz e Bruno Via-
na, respectivamente.

DECISÃO CONTRA O PALMEIRAS
Antes do apito final, jogado-
res de Flamengo e Madureira 
se estranharam e trocaram 
empurrões. Bruno Oliveira 
deu entrada violenta em Bru-
no Henrique, que revidou 
com um empurrão. O zaguei-
ro foi expulso e o atacante le-
vou o cartão amarelo.

O próximo jogo do Flamen-
go será no domingo contra o 
Palmeiras, pela decisão da 
Supercopa do Brasil, às 11h, 
no Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília. Caso fature o pri-
meiro título na temporada de 
2021, o clube rubro-negro vai 
embolsar R$ 5 milhões.

FOTOS DE MARCELO CORTES/FLAMENGO

 n O Flamengo só contratou o 
zagueiro Bruno Viana como 
reforço para a temporada 
2021. E, ao que parece, será 
apenas o ex-jogador do Bra-
ga mesmo. De acordo com o 
site ‘Urubu Interativo’, Alef 
Manga, um dos destaques 
do Campeonato Carioca, foi 
oferecido ao time rubro-ne-
gro, que, por sua vez, não se 
interessou pelo atacante do 
Volta Redonda.

Aos 26 anos, Alef Manga 
vem fazendo um bom Esta-
dual com a camisa do Voltaço, 
já tendo balançado as redes 
sete vezes. Em nove partidas 
na temporada, o jogador mar-
cou nove gols, média de um 
por jogo. E já teve o nome ven-
tilado como possível reforço 
do Vasco e do Botafogo.

O  F la m e n go  ta m b é m 
acertou a compra de mais 
25% dos direitos do lateral 
Renê e, agora, detém 75%. 

CLUBE NÃO SE 
INTERESSA 
POR MANGA

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

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

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

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

6ª RODADA 

Fluminense 2 x 3 Volta Redonda Bacaxá

Vasco 2 x 2 Madureira Los Larios

Bangu  0 x 0 Resende Laranjão

Boavista 1 x 1 Flamengo Bacaxá

Portuguesa 3 x 0 Macaé Giulite Coutinho

Nova Iguaçu 1  x 2 Botafogo Bacaxá

7ª RODADA  

Fluminense 1 x 1 Vasco Raulino de Oliveira

Macaé 1 x 3 Nova Iguaçu Los Lários

Botafogo 1 x 1 Madureira Giulite Coutinho

Flamengo  3 x 0 Bangu Raulino de Oliveira

Resende 0 x 1 Portuguesa Trabalhador

Volta Redonda 3 x 1 Boavista Raulino de Oliveira

8ª RODADA / SÁBADO

Vasco 4 x 2 Bangu Raulino de Oliveira

8ª RODADA / DOMINGO

Resende 1 x 4 Boavista Est. do Trabalhador

Botafogo 1 x 1 Portuguesa Giulite Coutinho

Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu Raulino de Oliveira

8ª RODADA / ONTEM

Madureira 1 x 5 Flamengo Raulino de Oliveira

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 19 8 6 1 1 18 4 14

 2º Volta Redonda 19 8 6 1 1 14 8 6

 3º Portuguesa 14 8 4 2 2 9 3 6

 4º Botafogo 11 8 2 5 1 8 6 2

 5º Madureira 11 8 2 5 1 8 10 -2

 6º Fluminense 10 7 3 1 3 8 9 -1

 7º Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2

 8º Nova Iguaçu 9 8 2 3 3 10 10 0

 9º Boavista 9 8 2 3 3 10 10 0

 10º Resende 8 8 2 2 4 5 13 -8

 11º Bangu 5 8 1 2 5 3 11 -8

 12º Macaé 1 7 0 1 6 3 14 -11

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

8ª RODADA / HOJE
Macaé x Fluminense 21h35 Raulino de Oliveira

Gabigol salta 
ao festejar 
no Raulino 

de Oliveira: 
nome na 

história do 
Rubro-Negro
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Zidane reclama de desprezo ao Real
Técnico promete muita luta pela vaga nas semifinais da Champions em duelo com o Liverpool e elogia Klopp

O 
técnico Zinedine Zidane 
sofreu muitas críticas ao 
futebol do Real Madrid e 

resolveu abrir o coração antes 
de encarar o Liverpool, hoje, às 
16h (de Brasília), pelas quartas 
de final da Liga dos Campeões. 
O treinador francês não acha 
correta a “desvalorização” de 
sua equipe, promete muita 
luta pela vaga nas semifinais. 
Ele também não escondeu o 
apreço pelo Liverpool de Jür-
gen Klopp.

“Acho que o Real Madrid 
não foi valorizado. Confio 
muito na minha equipe e sei 
o que pode dar. Mas não po-
demos mudar isso. Só pode-

mos trabalhar no dia a dia”, 
desabafou Zidane. “Nunca 
desistimos das coisas, não 
damos por perdidas enquan-
to existir vida. Vamos lutar. 
Por tudo. Tivemos momen-
tos difíceis, agora estamos 
melhores, mas não significa 
nada”, disse o treinador do 
Real Madrid.

O time está brigando pelo 
título espanhol e, para Zida-
ne, chega em condições se-
melhantes ao Liverpool em 
reencontro na Liga dos Cam-
peões após três anos da final 
de 2018. “Para o Madrid, é 
uma nova final, um emba-
te com dois jogos. Sabemos 
que são 180 minutos ou mais, 
mas para nós a primeira coi-

nenhum jogador seja desres-
peitado: “Todos os jogadores 
que aqui estão sabem jogar 
e conquistaram o direito de 
atuar neste grande clube”. Em 
relação a ter vencido os ingle-
ses na decisão em 2018, por 3 a 
1, e o sentimento no Liverpool 
ser de vingança, Zidane optou 
pela diplomacia. “Não pensa-
mos no passado. Temos de vi-
ver o agora, as duas equipes. 
Para eles, é um jogo diferente 
e para nós também”, declarou.

Ele não poupou elogios ao 
adversário e a Klopp. “É uma 
equipe completa, um conjun-
to muito forte e muito sólido 
e, quando se trata de jogar em 
equipe, é muito bom. Não há 
um único ponto em particu-

lar, embora os três atacantes 
sejam muito bons”, endossou.

Zidane revelou que apren-
de muito com Klopp e fez 
questão de não esconder esse 
seu lado de fã. “Ele é um gran-
de treinador. Tem experiência 
e o trabalho que tem feito é 
muito bom. Cada um tem o 
seu caminho. Olhei para to-
dos os técnicos e vi muitas 
coisas sobre ele quando es-
tava fazendo o curso (de trei-
nador)”, revelou. “Não vou co-
piá-lo, mas você aprende e eu 
aprendi com ele”, admitiu.

Também hoje, às 16h, o 
Manchester City recebe o Bo-
russia Dortmund em outra 
partida das quartas de final 
da Liga dos Campeões.

No outro jogo de hoje 
pelas quartas de 
final da Champions, 
o Manchester City 
recebe o Borussia 
Dortmund

Zenedine 
Zidane já 

conquistou 
três vezes 
o título da 

Liga dos 
Campeões

sa é o jogo desta terça-feira”, 
acrescentou, pensando ape-
nas no duelo de ida, na capital 
espanhola.

Sobre as críticas, Zidane 
faz questão de exaltar seus co-
mandados. E não aceita que 

 > Madri



O DIA I TERÇA-FEIRA, 6.4.2021 ATAQUE   7O DIA I TERÇA-FEIRA, 6.4.2021 ATAQUE   7

Dembélé marca 
no fim e Barça 
cola no líder
Vitória sobre o Valladolid deixa catalães 
um ponto atrás do Atlético de Madrid

O 
Barcelona recebeu o 
Real Valladolid em jogo 
da 29ª rodada do Cam-

peonato Espanhol e venceu por 
1 a 0, com gol de Dembélé aos 
44 minutos do segundo tempo. 
Com o resultado, a equipe de 
Koeman chegou aos 66 pon-
tos e está a apenas um do líder 
Atlético de Madrid.

Os 45 minutos iniciais foram 
de amplo domínio do Barcelona, 
mas o time não conseguiu ba-
lançar as redes. A melhor chance 
foi já nos acréscimos, depois de 
Messi tentar tabela com Pedri. A 
zaga do Valladolid cortou e o re-
bote voltou para o próprio Pedri, 
que bateu de primeira. O goleiro 
Jordi Masip fez grande defesa 
antes de a bola tocar na trave.

Quando o empate parecia 
definitivo, o Barça chegou ao 
gol da vitória com Dembélé. 

De Jong foi à linha de fundo, 
cruzou para a área e Araújo 
dividiu com a marcação. A 
bola sobrou para o camisa 11, 
que acertou lindo chute e de-
finiu a vitória. Faltando nove 
rodadas para o fim do Espa-
nhol, as emoções prometem 
ser grandes, já que Barça e 
Atlético de Madrid ainda se 
encontram no Camp Nou.

HOMENAGEM A MESSI
 Antes de a bola rolar, o ar-
gentino Lionel Messi foi ho-
menageado pelo recorde de 
jogos com a camisa do Barça. 
No último dia 21 de março, 
na goleada sobre a Real So-
ciedad, o camisa 10 chegou 
a 768 partidas superando o 
espanhol Xavi Hernández. 

O Barça volta a campo 
sábado para enfrentar o ar-
quirrival Real Madrid, no 
Estádio Alfredo Di Stéfano.

CAMPEONATO ESPANHOL

O técnico Renato Gaúcho apre-
sentou sintomas da covid-19 e 
foi vetado pelo departamento 
médico do Grêmio da viagem 
a Quito, no Equador. A equipe 
gaúcha joga amanhã contra o 
Independiente del Valle pela 
terceira fase da pré-Liberta-
dores. O time será comandado 
pelo auxiliar Alexandre Men-
des. Renato Gaúcho passará 
um período em isolamento.

Treinador da seleção brasileira, 
Tite tomou a primeira dose da 
vacina contra a covid-19, no Rio. 
Aos 59 anos, ele entrou no crité-
rio para vacinação de profission-
ais de Educação Física, iniciado 
ontem. Tite vai receber a se-
gunda dose no dia 3 de maio. O 
treinador já havia manifestado 
em algumas oportunidades o 
receio de trabalhar durante o 
período da pandemia.

DIA A DIA

RENATO GAÚCHO 
ESTÁ COM COVID

TITE RECEBE A 
PRIMEIRA DOSE

 > Barcelona, Espanha

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Está mesmo muito com-
plicado parar o time da Ci-
dade do Aço. O Volta Redon-
da é uma das duas melhores 
equipes do Campeonato Ca-
rioca, conta com dois arti-
lheiros (Alef Manga e João 
Carlos) e vai para cima da 
Juazeirense pela Copa do 
Brasil, amanhã, às 16h. Jogo 
fora de casa, mas, com a fase 
que o Voltaço está atraves-
sando, acredito muito em 
uma classificação e em mais 
uma graninha caindo na 
conta. Pra cima deles!

VOLTAÇO VIVE 
GRANDE FASE!

VITOR SILVA/BOTAFOGO

EQUILÍBRIO DIFÍCIL

A 
diretoria do Botafogo soltou  nota oficial 

após o empate com a Portuguesa em 1 

a 1 e anunciou medidas para o reequilí-

brio do clube, principalmente com a queda à 

Série B e uma dívida que já era gigantesca. Um 

dos trechos diz: “O Projeto de Orçamento e to-

das as demais despesas estão sendo revisados 

considerando o princípio do orçamento base 

zero e precisarão ser readequados a novos pa-

râmetros, coerentes à política de austeridade 

que entrará em vigor. Baseado nesta premissa, 

cabe informar que está sendo reavaliada a con-

tinuidade de modalidades esportivas e outras 

atividades que não sejam autossustentáveis”. 

Assim como Vasco fez, os esportes olímpicos 

vão sofrer cortes e não tem muito jeito: é o ca-

minho para que os clubes voltem a respirar 

com a perda de receitas. O processo será árduo, 

mas, com seriedade, pode render frutos.

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada

 nApesar de ter sido expulso 
no jogo do fim de semana 
do Campeonato Francês, 
amanhã tem Neymar em 
campo pela Champions e os 
brasileiros já estão tratan-
do o dia como o #NeyDay, 
ou melhor, dia do Neymar. 
Eu sempre estou na torci-
da para ele arrebentar. Só 
que o adversário, apesar de 
não ter o atual melhor do 
mundo Lewandowski, é 
também o atual  campeão 
da Liga dos Campeões Ba-
yern de Munique. Jogaço!

#NEYDAY É  
A PEDIDA

VAN DER LEI

 nFoi brincando com uma bandeira da Holanda, por conta 
do nome Vanderlei, que o Vasco anunciou a contratação 
do ex-goleiro do Grêmio. Com 37 anos, isso acaba nos dei-
xando com um pé atrás, mas acho um baita goleiro e que, 
há pouco tempo, era encarado como um dos três melhores 
do Brasil. O que não pode acontecer é esquecerem do Lu-
cão. O garoto me parece ser o presente e o futuro do clube.
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Muitas opções para a Copa do Brasil
Marcelo Cabo poderá contar com estreias e com a volta de importantes titulares no duelo com a Tombense

C
om novidades entre os 
passageiros, a delegação 
do Vasco embarcou, de 

ônibus, para Pedra Doura-
da, município de Minas Ge-
rais que faz divisa com Tom-
bos, local do confronto com a 
Tombense, amanhã, às 21h30, 
pela Copa do Brasil. Regulari-
zados, os atacantes Léo Jabá 
e Morato foram relacionados 
pela primeira vez e vivem a 
expectativa pela estreia com 
a camisa cruzmaltina.

Desde que assumiu o co-
mando do Vasco, o técnico 
Marcelo Cabo nunca teve tan-

tas opções para escalar o time. 
Com exceção do goleiro Van-
derlei, anunciado como refor-
ço no domingo, ele terá todo 
o grupo à disposição. Após es-
calar uma equipe mista na vi-
tória por 4 a 2 sobre o Bangu, 
sábado, o treinador poderá 
contar com o retorno de no-
mes de peso contra a equipe 
da Tombense.

Recuperado de uma lesão 
na coxa direita, Ernando volta 
a ser opção na zaga. Poupado 
no fim de semana, o capitão 
Leandro Castan é outra alter-
nativa que aumenta o leque 

de opções de Marcelo Cabo e 
acirra a disputa no setor, que 
ainda conta com Miranda e 
Ricardo Graça.

CANO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO
Completam a lista de ‘refor-
ços’ o lateral-direito Léo Ma-
tos, o apoiador Marquinhos 
Gabriel e o atacante argen-
tino Germán Cano, também 
preservados contra o Bangu. 
Zeca começou o jogo no banco 
de reservas e entrou apenas 
no segundo tempo. As dúvi-
das poderão ser respondidas 
na atividade marcada para 

hoje à tarde no Centro de Trei-
namento da Caldense.

Em meio ao aumento do 
número de casos de conta-
minação pelo coronavírus 
no Rio e em Minas Gerais, o 
Vasco repetiu a estratégia de 
logística usada contra a Cal-
dense, em Poços de Caldas, e 
seguiu de ônibus para o local 
da partida. A classificação 
para a terceira fase da Copa 
do Brasil pode garantir R$ 1,7 
milhão aos cofres do clube. 
Vale destacar que o empate 
no tempo regulamentar leva 
a decisão para os pênaltis.

Os atacantes 

Léo Jabá e 

Morato foram 

relacionados 

e devem 

estrear com 

a camisa 

do Vasco 

amanhã
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Poupado na 

vitória sobre 

o Bangu, o 

artlheiro 

Germán Cano 

também 

vai voltar 

ao time

Morato (E) vive 
a expectativa 

pela estreia no 
Vasco contra 
a Tombense, 

amanhã, pela 
Copa do Brasil


