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Com o brilho do 
menino Kayky e 
dos medalhões, 
Tricolor goleia o 

Macaé e volta ao 
G-4 do Carioca.  
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Tudo joia, Tudo joia, 
Fluzão!Fluzão!
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Botafogo

O 
atacante Matheus Babi, 
de 23 anos, está perto 
de trocar o Botafogo 

pelo Athletico-PR. Porém, o 
clube carioca não irá ficar de 
mãos abanando. De acordo 
com informações do ‘LANCE’, 
o Glorioso poderá receber R$ 
3 milhões pelo jogador, em-
prestado até o fim de 2021. O 
Furacão ofereceu 1,2 milhão 
de euros (R$ 8 milhões, na 
cotação atual) por 60% dos 
direitos econômicos do joga-
dor. O valor será totalmente 
destinado ao Serra Macaense, 
clube que detém os direitos 
de Babi. Existirá uma outra 
negociação para que o Athle-
tico chegue a um acordo com 
o Botafogo, que atualmente 
possui 40% de taxa de vitrine 
do camisa 11.

Esse foi o motivo pelo 

Glorioso poderá embolsar 
até R$ 3 milhões com Babi
Aos 23 anos, 
atacante está 
próximo de acertar 
a transferência 
para o Furacão

Matheus Babi  

tem contrato até o  

fim do ano com o 

Botafogo e interessa  

a vários clubes

qual o Fluminense não con-
seguiu fechar com o atacan-
te. O Serra Macaense e o jo-
gador gostaram da proposta 
do Tricolor, mas o clube das 
Laranjeiras apresentou uma 
lista de jogadores ao Botafogo 
tentando diminuir a pedida 
da taxa de vitrine. Apesar de 
ter acenado positivamente no 
começo, o Alvinegro recuou 
pela repercussão negativa en-
tre seus torcedores nas redes 
sociais, que rejeitaram os no-

mes colocados à disposição 
pelo Fluminense.

BARRANDEGUY QUER FICAR
Agora, o Furacão precisa che-
gar a um acordo com o Bota-
fogo. A negociação entre os 
dois clubes ficaria entre R$ 2 
milhões e R$ 3 milhões. O clu-
be paranaense também pode 
ceder 10% dos direitos econô-
micos ao Alvinegro, que teria 
esse percentual no caso de 
uma venda futura. Ou seja, o 

Athletico deverá desembolsar 
mais de R$ 10 milhões para 
contratar Matheus Babi, con-
tando a parte do Serra Ma-
caense e a negociação pela 
taxa de vitrine. 

Fora dos planos do técnico 
Marcelo Chamusca, o lateral 
uruguaio Barrandeguy recu-
sou uma proposta da direção 
do Botafogo para rescindir o 
contrato, que vai até o fim do 
ano. O jogador quer ficar e re-
cuperar espaço no elenco.

O Fluminense chegou 
a ficar perto da 

contratação de Babi, 
mas recuou após não 

ter conseguido  
um acordo com  

o Alvinegro
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Flamengo

Ceni rasga elogios 
ao time e fala 
sobre a decisão 
de domingo

Técnico festeja 
goleada e projeta 
duelo difícil diante 
do Palmeiras

A 
goleada por 5 a 1 sobre 
o Madureira, em Volta 
Redonda, fez o treina-

dor do Flamengo, Rogério 
Ceni, ficar muito feliz e elo-
giar a atuação dos jogadores. 
O comandante afirmou que a 
postura da equipe no Raulino 
de Oliveira foi excelente.

“Difícil de analisar pela di-
ferença de nível de competi-
ção. Foi melhor do que o úl-
timo jogo, mais intenso, com 
mais chances e mais gols. O 
que vejo é um aumento signi-
ficativo da parte física. Foram 
14 dias trabalhando que ser-
viram para revigorar. Todos 
focados em busca da vitória. 
O time teve a melhor postura 
que poderíamos esperar”, re-
conheceu Ceni.

No domingo, o Flamengo 
terá a oportunidade de con-
quistar o seu primeiro título 
na temporada de 2021. O Ru-
bro-Negro encara o Palmei-
ras, às 11h, no Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília, pela 
Supercopa do Brasil. Ceni 
falou do desafio de encarar 
uma equipe das mais capa-
citadas, campeã da Liberta-
dores da América e da Copa 
do Brasil.

“Na temporada passada, o 

Palmeiras ganhou dois títulos 
importantes, a Libertadores 
e Copa do Brasil. O Flamengo 
ganhou o Brasileiro. Agora va-
mos para uma nova tempora-
da. O Palmeiras é forte, temos 
respeito. Já enfrentamos o 
Palmeiras, em Brasília, e ago-
ra temos outro confronto. O 
que aconteceu na temporada 
passada já ficou, agora temos 
que escrever novamente”, dis-
se o treinador rubro-negro.

Precisando fazer caixa 
devido ao difícil período da 
pandemia, o Flamengo tem 
chance de negociar o atacan-
te Vitor Gabriel, que vem se 

destacando pelo Braga B, de 
Portugal. As boas atuações 
podem fazer com que o time 
português exerça a opção 
de compra estabelecida ao 
término do contrato, em ju-
nho deste ano, de R$ 10 mi-
lhões por 50% dos direitos 
econômicos. 

Em contato com a reporta-
gem do DIA, um membro da 
cúpula da equipe, que pediu 
para não ser identificado, co-
mentou de maneira sucinta a 
situação do atleta brasileiro. 
“A nossa ideia é exercer a op-
ção de compra”, declarou.

Decisão da 
Supercopa do  
Brasil será às 11h  
de domingo, no  
Mané Garrincha

Treinador 
lembrou que 
os jogadores 
de Flamengo 
e Palmeiras 
se conhecem 
muito bem

Foram 14 dias 

trabalhando 

que serviram 

para revigo-

rar. O time 

teve a melhor 

postura que 

poderíamos 

esperar”

ROGÉRIO CENI
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Macaé

Flu passa fácil 
pelo Macaé e 
volta ao G-4
Com o brilho do garoto Kayky e gols dos veteranos Fred, Nenê 
e Ganso, time goleia o lanterna do Campeonato Carioca: 4 a 0

U
h, vem que tem... Sim, 
teve ‘moleque’ de Xe-
rém em ação, mas a 

experiência também ditou 
o ritmo na vitória do Flumi-
nense sobre o lanterna Macaé 
por 4 a 0, no Raulino de Oli-
veira, pela oitava rodada da 
Taça Guanabara. Kayky, de 17 
anos, não desperdiçou a chan-
ce em sua estreia como titular 
e deixou a sua marca, assim 
como Fred, que balançou a 
rede pela 399ª vez na carreira. 
De falta, Nenê fez um golaço e 
Ganso, no fim, fechou o placar 
que recolocou o Tricolor no 
G-4, agora em quarto lugar, 
com 13 pontos na tabela. 

Com o reforço de Luccas 
Claro, único titular que ainda 
não havia estreado na tempo-
rada, Roger Machado colocou 
em ação o melhor do Flumi-
nense, mas não abriu mão de 
apostar em Kayky, novidade 
no lugar de Lucca. Já fecha-
do com o Manchester City, da 
Inglaterra, numa negociação 
estimada em R$ 65 milhões, 
a joia da geração dos ‘sonhos’ 
mostrou a que veio.

Posicionado na direita, 
Kayky roubou a cena em mais 
uma noite marcada pela con-
tagem regressiva de Fred pelo 
gol de número 400 na carrei-
ra. O frescor da juventude do 
atacante, 20 anos mais novo 
do que o ídolo tricolor, fez 

Kayky fez 
estreia dos 

sonhos como 
titular e 

marcou pela 
primeira vez no 

profissional

 > Volta Redonda
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Fluminense

Local: Raulino de Oliveira.  Árbitro: Philip Georg Bennett.  
Gols: 1º tempo – Kayky (23 minutos). 2° tempo – Fred (18 minutos), Nenê (33 minutos) e 
Ganso (46 minutos). Público: Jogo com portões fechados.

Jonathan, Rossales, Álvaro, Patrick n e 
Wagner Carioca; Helton Matheus, 
Marquinhos e Júnior Aquino; Kaique 
(Pedro Costa), Lopeu (Alemão) e Ronan 
(Edy). Técnico: Dário Lourenço

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio n; Martinelli, Yago (Wellington) e 

Nenê (Ganso); Kayky (Gabriel Teixeira), 
Fred (Lucca) e Luiz Henrique (Caio 

Paulista). Técnico: Roger Machado

MACAÉ 0 0 FLUMINENSE 4 4
FICHA DO JOGO

toda a diferença. Ao lado de 
Luiz Fernando, de 20 anos, di-
tava o ritmo na frente. 

Luiz Fernando teve um gol 
anulado, mas, aos 23 minu-
tos, descolou o passe que ori-
ginou o gol de Kayky, com um 
toque na saída de Jonathan. 

Apesar do placar econômico, 
a promissora atuação da reve-
lação valeria o ingresso num 
cenário livre da pandemia do 
coronavírus.

No segundo tempo, o show 
foi dos veteranos. Aos 18, Fred 
aproveitou o passe de Marti-

nelli para acertar um chute 
seco, no canto direito de Jona-
than: foi o 399º gol na carreira 
e o 181º com a camisa tricolor. 
Com o jogo mais aberto, o Ma-
caé chegou a criar situações 
de perigo, mas o terceiro pa-
recia mais perto.

Com atuação sólida, Roger 
Machado sacou Kayky para a 
entrada de Gabriel Teixeira, 
outra joia da base, e reforçou 
o meio de campo com Wellin-
gton no lugar de Yago. O trei-
nador indicava um descanso 
para os medalhões. Nenê apro-
veitou os últimos minutos em 
campo para encerrar o jejum 
de gols de falta, aos 33. No fim, 
Ganso, mostrou oportunismo 
para fechar a goleada: 4 a 0.

Fred voltou a 
balançar a rede: 
artilheiro marcou 
o gol de número 
399 na carreira

FOTOS LUCAS MERÇON / FLUMINENSE 

 n Principal opção para reforçar 
a defesa do Fluminense, o za-
gueiro David Duarte está cada 
vez mais distante de deixar o 
Goiás. Em entrevista ao portal 
‘NetFlu’, o vice-presidente do 
Conselho Deliberativo do clube 
goiano, Edminho Pinheiro, afir-
mou que conta com o jogador.

“O David não está à venda. 
Nós contamos com o David para 

o Campeonato Brasileiro da Série 
B. Ele é o principal jogador nosso. A 
gente só o vende se não tiver outras 
condições. Mas tem que pagar aqui-
lo que o Goiás precisa ou que o Goiás 
quer. Para você ter noção, o David 
pode assinar um pré-contrato com 
qualquer clube, mas o ano que vem 
está livre. Não precisa comprar. Foi o 
mesmo caso do Léo Sena, e o Atléti-
co-MG resolveu comprar”, afirmou.

O dirigente disse que o Flumi-
nense não chegou a fazer oferta 
pelo jogador. De acordo com o 
Edminho, o empresário Eduardo 
Uram, que cuida dos interesses 
do zagueiro, é que o procurou para 
falar do interesse tricolor. “Eu 
nunca conversei com ninguém do 
Fluminense. O Goiás tem recebido 
muitas consultas, mas nenhuma 
proposta oficial”, garantiu.

DIRIGENTE DO GOIÁS VÊ DAVID DUARTE LONGE DO TRICOLOR

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 / SEGUNDA

Madureira 1 x 5 Flamengo Raulino de Oliveira

8ª RODADA / ONTEM

Macaé 0 x 4 Fluminense 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 Fluminense 13 8 4 1 3 12 9 3
 5º Botafogo 11 8 2 5 1 8 6 2
 6º Madureira 11 8 2 5 1 8 10 -2
 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 8 0 1 7 3 18 -15
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Vinicius Junior brilha e Real 
Madrid faz 3 a 1 no Liverpool
Com dois gols do brasileiro, time espanhol abre vantagem nas quartas da Champions

C
om atuação inspirada de 
Vinicius Junior, o Real 
Madrid abriu boa van-

tagem sobre o Liverpool nas 
quartas de final da Liga dos 
Campeões. Na base da veloci-
dade e do bom posicionamen-
to, o atacante brasileiro mar-
cou dois dos três gols do time 
espanhol na vitória por 3 a 1, no 
Estádio Alfredo Di Stéfano. O 
outro foi de Asensio, com Salah 
descontando. Titular, Vinicius 
Junior marcou o primeiro e o 
terceiro gols do Real, mas teve 
chances de fazer ainda mais, 
diante das fragilidades da de-
fesa do time inglês. Ainda sem 
contar com seus principais za-
gueiros, o Liverpool abusou 
dos erros de passe e só exibiu 
um bom futebol nos primeiros 
minutos do segundo tempo.

Como consequência, vai 
precisar vencer por pelo me-
nos 2 a 0 para ir à semifinal. 
Para o Real, basta empate ou 
mesmo derrota por um gol no 
jogo da volta, quarta-feira da 
próxima semana.

Os primeiros 25 minutos do 
duelo foram decepcionantes. 
A situação só mudou aos 26, 
quando Kroos fez lindo lan-
çamento. Vinicius Junior do-
minou a bola no peito e bateu 
na saída do goleiro Alisson. O 
gol deu confiança ao Real, que 
ampliou aos 35, com Ascensio, 
após erro da defesa inglesa.

Na etapa final, os visitantes 
descontaram aos 5, com Salah. 
Quando o Liverpool dominava 
e parecia perto do empate, Vini-
cius Junior voltou a brilhar. Em 
jogada de Modric, o brasileiro 
recebeu sem marcação na en-
trada da área e bateu forte, no 
canto esquerdo de Alisson, aos 
19 minutos. A partir daí, o Real 
controlou bem o jogo até o fim.

Na outra partida das quar-
tas, o Manchester City bateu o 
Borussia Dortmund por 2 a 1. 
O time inglês, em casa, perdeu 
a chance de encaminhar a clas-
sificação para a semifinal da 
Champions e, por muito pou-
co, não se complicou. Kevin de 
Bruyne abriu o placar aos 20 
minutos do primeiro tempo. 
Reus empatou aos 39 da etapa 
final, mas o City buscou a vitó-
ria aos 44 com Foden.

GABRIEL BOUYS/AFP

 > Madri

No outro jogo 

da rodada 

de ontem da 

Champions, 

o Manchester 

City, em 

casa, venceu 

o Borussia 

Dortmund 

por 2 a 1

AFP

Aos 44 

minutos, 

Foden (E) faz 

o gol da vitória 

do City sobre 

o Borussia 

Dortmund

Vinicius Junior 

beija o escudo 

do Real 

Madrid: dono 

do jogo com 

dois gols sobre 

o Liverpool
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Ferj confirma 
quatro jogos no 
Rio de Janeiro
Maracanã receberá duas partidas da 
nona rodada do Campeonato Carioca

C
om o fim das restrições 
por causa da covid a 
eventos esportivos a 

partir da sexta-feira, o Cam-
peonato Carioca voltará a 
ter partidas disputadas na 
cidade do Rio de Janeiro. Na 
atualização da tabela da nona 
rodada da competição, a Fe-
deração de Futebol do Rio de 
Janeiro (Ferj) confirmou qua-
tro duelos na capital.

O Fluminense jogará no 
Maracanã no domingo, às 
18h, contra o Nova Iguaçu, 
enquanto Madureira e Boa-
vista vão se enfrentar em 
Conselheiro Galvão, tam-
bém no domingo, às 15h30. 
Já a partida entre Portugue-
sa e Bangu será disputada 
no sábado, às 15h30, no Es-

Um dos jogos da nona rodada no Maraca será o clássico Fla x Vasco

tádio Luso-Brasileiro. O úl-
timo jogo da rodada no mu-
nicípio do Rio será o clássico 
entre Flamengo e Vasco, no 
Maracanã, dia 14, às 21h. 

Em razão do compromis-
so do Rubro-Negro na Su-
percopa do Brasil no pró-
ximo domingo, às 11h, em 
Brasília, contra o Palmei-
ras, o duelo pelo Carioca foi 
transferido para o meio da 
semana que vem.

Os dois jogos que comple-
tam a nona rodada serão em 
outras cidades. O Volta Re-
donda vai receber o Botafo-
go, sábado, às 21h30, no Es-
tádio Raulino de Oliveira, e 
o Macaé jogará contra o Re-
sende, em Bacaxá, também 
no sábado, às 15h30.

FIM DAS RESTRIÇÕES

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

FUTEBOL É PARA QUEM PODE

SUPERCOPA
DO BRASIL

PEDALADAS

 n Se os clubes se dedicas-
sem na área profissional 
exclusivamente ao futebol, 
já seria difícil. Imagine ten-
do que arcar com as despe-
sas dos esportes não rentá-
veis, que eram amadores, 
contando apenas com o que 
arrecadam nas fontes que 
não produzem o necessário. 
O modelo associativo bra-
sileiro afasta investidores 
ao constatarem dívidas que 
em alguns casos superam 
a casa de R$ 1 bilhão. Para 
tentar equilibrar as contas, 
alguns clubes trabalham 

a garotada na base na expec-
tativa do nascimento de es-
trelas que possam render em 
vendas para o exterior, única 
forma de reduzir os prejuízos 
mesmo sem equilibrar a balan-
ça. Com a pandemia, a coisa 
se agravou, a distância técni-
ca entre os que sofrem menos 
porque ainda têm folego, tipo 
Flamengo, Palmeiras e Grê-
mio, por exemplo, e os que es-
tão com a água no nariz é cada 
vez maior, tornando as compe-
tições previsíveis e pouco atra-
tivas. Tempos difíceis para o 
futebol brasileiro.

 n O Flamengo e o Volta Re-
donda estão lutando pelo 
primeiro lugar da Taça 
Guanabara faltando três 
rodadas para as semifinais 
do Campeonato Carioca. É 
o novo normal.

 n O Corinthians treinou 
ontem sem saber se joga-

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Renato Gaúcho, afasta-

do por testar positivo para 

a covid-19, segue come-

morando mais uma vitó-

ria em Gre-Nal, erguendo 

brindes, mesmo que seja 

com xarope.

 n Com a partida resolvida, 

jogadores de Flamengo e 

Madureira se envolveram 

em confusão, ofensas, em-

purrões e depois saíram de 

campo como se nada tives-

se acontecido.

 n O Flamengo, campeão bra-
sileiro, e o Palmeiras, cam-
peão da Copa do Brasil, dis-
putarão em jogo único, no 
domingo, no Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília, a Su-
percopa do Brasil. Para aten-
der a compromissos comer-
ciais com a televisão portu-
guesa, o jogo será às 11h para 
adequação ao fuso horário. 
Além da taça, o vencedor em-
bolsará R$ 5 milhões. Será 
um excelente teste para am-
bos: a ‘Cavalaria Rubro-Ne-
gra’ do técnico Rogério Ceni 
diante do ‘Verdão Românti-
co Pragmático’ do português 
Abel Ferreira, que conquis-
tou também a Libertadores.

ria hoje, onde, com quem e 
a que horas. O futebol pau-
lista está bem enrolado.

 n A possibilidade de desis-
tência de países partici-
pantes assusta os organi-
zadores da Olimpíada de 
Tóquio, marcada para co-
meçar em 23 de julho.
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Tombense Vasco

Reforçado, Vasco pega o Tombense 
Atacantes Léo Jabá e Morato devem estrear no duelo em Minas Gerais pela segunda fase da Copa do Brasil 

A
pós vencer o Bangu por 
4 a 2 pelo Campeonato 
Carioca, o Vasco vira a 

chave para enfrentar o Tom-
bense, pela Copa do Brasil, às 
21h30, no municípios minei-
ro de Tombos. O Cruzmaltino 
terá reforços para o confronto 
e precisa vencer para avançar 
à terceira fase da competição. 
Em caso de empate, a vaga 
será decidida nos pênaltis.

Regularizados, os atacan-
tes Léo Jabá e Morato vivem 
a expectativa pela estreia com 
a camisa cruzmaltina. Desde 
que assumiu o comando, o 
técnico Marcelo Cabo nunca 
teve tantas opções para es-
calar o time. Com exceção do 
goleiro Vanderlei, anunciado 
no domingo, o treinador terá 
todo o grupo à disposição. 

Recuperado de 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. Completam a 
lista de reforços o lateral-di-
reito Léo Matos, o apoiador 
Marquinhos Gabriel e o ata-
cante Germán Cano, também 
preservados contra o Bangu. 
Zeca começou o jogo no ban-
co de reservas e entrou ape-
nas no segundo tempo.

Ontem, os jogadores do 
Vasco tiveram uma boa notí-
cia. O clube quitou algumas 
pendências financeiras com 

diferentes grupos de atletas. 
Alguns receberam os salários 
de dezembro, janeiro e o 13º 
de 2020, de acordo com infor-
mação do site ‘GE’.

A folha de março também 
já venceu na carteira de tra-
balho, mas um acordo verbal 
dos jogadores com a direto-
ria estabeleceu que os venci-
mentos se dariam apenas no 
dia 20 de cada mês. Vale lem-
brar que jogadores que che-
garam recentemente, como 
Ernando, Zeca, Marquinhos 
Gabriel, Morato, Léo Jabá e 
Vanderlei, estão com suas si-
tuações regularizadas.

A notícia do pagamento foi 
muito comemorada na con-
centração do Vasco, que está 
em Pedra Dourada, município 
mineiro ao lado de Tombos. 
Não havia uma cobrança do 
elenco em relação à diretoria 
pelo pagamento, mas o clima 
acabou melhorando.

Além dos jogadores, fun-
cionários tiveram uma folha 
salarial quitada. Dessa forma, 
tendo em vista o mesmo acor-
do que foi feito pelos jogado-
res de prorrogar o vencimen-
to para o dia 20, o clube deve 
apenas o mês de fevereiro.

O técnico 
Marcelo Cabo 

terá várias  
opções para 

escalar o time 
hoje à noite 
em Tombos

Local: Almeidão. 
Árbitro: Leandro Vuaden (RS). 
Horário: 21h30

TOMBENSE

VASCO

Felipe, David, Wesley Martin,  
Matheus Lopes e João Paulo; Jhemerson,  
Rodrigo e Paulinho Dias; Everton,  
Rodrigo Carioca e Daniel Amorim.  
Técnico: Bruno Pivetti

Lucão, Léo Matos, Leandro Castan, 
Ernando e Zeca; Andrey, Matías Galarza e 
Marquinhos Gabriel; Léo Jabá (Gabriel 
Pec), Cano e Morato.  
Técnico: Marcelo Cabo

FICHA TÉCNICA

Se avançar à  
terceira fase da Copa 
do Brasil, o Vasco 
assegura  prêmio  
de R$ 1,7 milhão


