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Com gols de Andrey e Pec, Vascão vence o Tombense em Minas, avança à terceira fase da Copa do Brasil e assegura 
prêmio de R$ 1,7 milhão. Agora, time descansa até o clássico diante do Flamengo, semana que vem, pelo Carioca. P. 8
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Botafogo

Fogão projeta dois reforços de peso
Após a saída de nomes mais caros, diretoria alvinegra trabalha para trazer atletas que encorpem o elenco

A
pós fechar 12 contrata-
ções para a temporada, 
o Botafogo ainda plane-

ja trazer ao menos dois nomes 
de peso para fortalecer o elen-
co para a disputa da Série B 
do Campeonato Brasileiro. De 
acordo com informações do 
portal ‘Globoesporte.com’, o 
meio-campo e o ataque seriam 
as prioridades da diretoria.

Os nomes dos jogadores 
que estariam na mira não fo-
ram divulgados, mas seriam 
atletas que gerariam um cus-
to maior para o Botafogo. As 

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

saídas de jogadores, como 
Kalou, Zé Welison, Rafael 
Forster e Marcelo Benevenu-
to, que tinham salários consi-
derados altos, deve viabilizar 
o negócio.

Em alta no mercado da 
bola, o atacante Matheus Babi 
esteve perto de fechar a trans-
ferência para o Athletico-PR, 
mas o negócio entrou em 
compasso. O ‘LANCE!’ apu-
rou que os dois clubes não en-
traram em acordo quanto ao 
valor que será pago pela nego-
ciação. Além disso, também 

há divergência em relação à 
porcentagem dos direitos eco-
nômicos de Matheus Babi que 
será mantida pelo Glorioso.

Entre Athletico e Serra Ma-
caense, equipe que detém os 
direitos econômicos do ata-
cante, está tudo certo: será 
pago 1 milhão de euros (R$ 8 
milhões, na cotação atual) por 
60% da ‘fatia’ do atleta.

O que separa a negociação 
de um desfecho positivo é um 
acordo entre o Furacão e o 
Botafogo, que possui 40% de 
taxa de vitrine e tem peso na 

decisão sobre o futuro do jo-
gador. Inicialmente, o Athle-
tico pagaria uma taxa entre 
R$ 2 milhões e R$ 3 milhões 
por Matheus Babi, além de 
manter 10% dos direitos atre-
lados ao Botafogo para o caso 
de uma venda futura.

Sem acordo em relação a 
esses pontos, a negociação 
esfriou. Os dirigentes de Bo-
tafogo e do Athletico terão 
uma nova rodada de conver-
sas para tentar chegar a  um 
desfecho que agrade o clube 
de General Severiano.

A transferência do 
atacante Matheus 
Babi para o Furacão 
ainda depende  
de um acordo  
entre os clubes

Presidente do Botafogo, 
Durcesio Mello: espaço na 

folha salarial para reforços
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Fluminense

Kayky e Gabriel Teixeira ‘furam a fila’
Muito talentosos, garotos da base se destacam nas primeiras chances jogando com a equipe profissional

E
nquanto não acerta com 
reforços para o ataque 
para a disputa da Copa 

Libertadores da América, o 
Fluminense mais uma vez en-
contra nas divisões de base as 
opções para melhorar o setor. 
Desta vez, Kayky e Gabriel 
Teixeira, destaques em 2020 
do sub-17 e do sub-20, respec-
tivamente, são os Moleques 
de Xerém a se destacar neste 
começo de temporada.

Inicialmente esperados 
para compor o elenco e serem 
aproveitados aos poucos, os 
dois jovens furaram a fila na 
disputa por vagas no ataque e, 
mesmo sem serem titulares, 
têm entrado com mais fre-
quência do que Caio Paulista, 
Fernando Pacheco, John Ken-
nedy, Samuel Granada, Lucca 
e Michel Araújo.

‘GERAÇÃO DOS SONHOS’
Aos 19 anos, Gabriel Teixeira é 
o único a ter disputado todas 
as oito partidas do Fluminen-
se na temporada, ganhando 
espaço na equipe sub-23 (ti-
tular duas vezes), nos reservas 
(começou outras duas vezes) e 
agora com o grupo principal, 
entrando nos três jogos.

E Kayky, de 17 anos, dispu-
tou sete partidas, com um gol, 
uma assistência e duas parti-
cipações em jogadas de gol. Já 
negociado para o Manches-
ter City por 10 milhões de eu-
ros (R$ 66,3 milhões) — mais 
bonificações —, o principal 
nome da chamada ‘Geração 
dos Sonhos’ soube aproveitar 
bem a primeira chance como 
titular nos profissionais, com 
boa atuação e mudando as ca-
racterísticas do ataque. 

Os dois vêm conquistan-
do o técnico Roger Machado, 
que conta com os próximos 
jogos do Campeonato Carioca 
para avaliar ainda mais esses 

O garoto 

Kayky é um 

dos principais 

nomes da base 

tricolor: já 

negociado  

com o City

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE 

jovens, já pensando na Liber-
tadores da América. 

“Kayky é um jogador que 
pode crescer com a bola e 
achar soluções. Acho que ele 
aproveitou bem a oportunida-
de. Era um desejo desde o iní-
cio. Precisava ver os meninos 
jogando para que pudessem 

nos ajudar no decorrer do 
ano. Que bom ver os meninos 
podendo jogar e contribuindo 
para uma vitória importante”, 
elogiou o treinador tricolor, 
que pretende continuar dan-
do chances aos jovens ao lon-
go das partidas.

“São duas vias: amadure-

cer o time para a Libertadores 
sem deixar de valorizar o Esta-
dual. É uma oportunidade que 
temos de ver atletas mais jo-
vens em campo em jogos mais 
pesados. Quando houver opor-
tunidade e o jogo permitir, não 
tenha dúvida que eu vou que-
rer utilizá-los”, afirmou.

Destaque da 
vitória do Flu-
minense por 
4 a 0 sobre 
o Macaé, na 
terça, Kayke 
fez o primeiro 
gol como 
profissional



4   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 8.4.2021  I  O DIA4   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 8.4.2021  I  O DIA

Flamengo

Willian Arão 
exalta treinos 
de Rogério Ceni
Jogador vem atuando como zagueiro, mas deixa claro que 
prefere ser chamado de volante: ‘É a minha posição de origem’

A
pós um período atuando 
com uma equipe mista, 
o Flamengo estreou seus 

titulares nas duas últimas ro-
dadas e conseguiu duas vitó-
rias com muita autoridade no 
Campeonato Carioca. Mesmo 
com poucas partidas, o Rubro-
-Negro parece mostrar uma 
evolução em relação ao rendi-
mento da última temporada. 

Na opinião do volante Wil-
lian Arão isso vem acontecen-
do por conta dos treinos do 
técnico Rogério Ceni. “Nós 
tivemos duas semanas para 
treinar, fizemos ajustes, cor-
reções, não somos perfeitos. 
Mas estamos dispostos a cor-
rigir nossas falhas e defeitos. 
Quando você tem uma pré-
-temporada, o treinador pode 
colocar algumas coisas, cor-
rigir outras, e é isso que o Ro-
gério Ceni tem feito”, afirmou 
em participação no programa 
SportsCenter, na ‘ESPN’.

Atualmente atuando como 
zagueiro, o jogador afirmou 
que prefere ser chamado de 
volante. Apesar disso, Willian 
Arão se disse satisfeito por de-

sempenhar a função que Ro-
gério Ceni escolheu para ele 
e na qual vem apresentando 
um ótimo rendimento em 
campo. “Eu gosto de ser cha-
mado de volante porque é mi-
nha posição de origem. Eu es-
tou de zagueiro, mas não sou 
zagueiro, sou volante. Estou 
cumprindo uma função que 
o técnico determinou para 
mim. Ele acha que posso agre-
gar mais para o time assim”, 
afirmou o jogador.

Arão admite que se sente 
mais à vontade como volan-
te: “É a posição que eu domi-
no mais. Mas tenho feito meu 
melhor como zagueiro e acho 
que tenho feito um bom pa-
pel”, acrescentou.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Contratados ainda por in-
dicação do treinador portu-
guês Jorge Jesus, os zagueiros 
Léo Pereira e Gustavo Hen-
rique não conseguiram se 
firmar na zaga rubro-negra. 
Ambos oscilaram demais nas 
atuações e foram alvo de mui-
tas críticas dos torcedores nas 
redes sociais. 

Pouco depois que Rogério 
Ceni assumiu o comando do 
time rubro-negro, ele decidiu 
recuar Willian Arão para a 
zaga e entrar com o meia Die-
go Ribas fazendo a função de 
primeiro volante. O time cres-
ceu muito de produção e, na 
reta final do Campeonato Bra-
sileiro, arrancou para buscar 
o título do bicampeonato.

Willian Arão 
domina a bola 

em treino: 
volante é 

homem de 
confiança de 
Rogério Ceni

Na opinião de Arão, 
as duas semanas 
de treinos foram 
decisivas para o bom 
rendimento do time
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Flamengo

VOCÊ SABIA
Lucas Torreira 
tem um ótimo 
relacionamento 
com o compatriota 
Arrascaeta 

O volante 

Lucas Torreira 

teria interesse 

em voltar ao 

futebol sul-

americano

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 N O volante Lucas Torreira, que 
defende o Atlético de Madrid 
e pertence ao Arsenal, estaria 
na mira do Flamengo. As infor-
mações são do portal ‘UOL’. O 
jogador, de 25 anos, é nascido 
no Uruguai e já manifestou pu-
blicamente o desejo de voltar à 
América do Sul o quanto antes.

Pouco aproveitado no líder 
do Campeonato Espanhol, o 
atleta acabou de perder a mãe, 
vítima da covid. Por conta disso, 
Lucas Torreira estaria decidi-
do a deixar a Europa para ficar 
mais perto da família. Revelado 
pelo Montevideo Wanderers, o 

jogador atuou pelos italianos 
Pescara e Sampdoria, antes de 
chegar ao Arsenal em 2018. 

No Rubro-Negro, Lucas Tor-
reira reencontraria Arrascaeta. 
Ambos criaram um laço de ami-
zade ainda na infância, forta-
leceram a relação na seleção 
do Uruguai e mantêm até hoje 
constante contato. O jogador 
tem vínculo até junho de 2023 e 
custou 30 milhões de euros.

Apesar da informação do 
portal, o Flamengo, por meio 
da assessoria de imprensa, não 
confirma o interesse na contra-
tação de Lucas Torreira.

URUGUAIO ESTARIA NO ALVO DO FLA

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

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 

Vasco 4 x 2 Bangu Raulino de Oliveira

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

Madureira 1 x 5 Flamengo Raulino de Oliveira

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

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

9 ª RODADA / SÁBADO

Portuguesa x Bangu 15h30 Luso-Brasileiro

Macaé x Resende 15h30 Elcyr Resende

Volta Redonda x Botafogo 21h05 Raulino de Oliveira

9ª RODADA / DOMINGO

Madureira x Boavista 15h30 Conselheiro Galvão

Fluminense x Nova Iguaçu 18h Maracanã

9ª RODADA / QUARTA-FEIRA

Flamengo x Vasco 21h Maracanã
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LIGA DOS CAMPEÕES

Neymar e Mbappé brilham, 
e PSG vence o Bayern: 3 a 2
Fora de casa, time francês supera os alemães e abre boa vantagem para chegar às semifinais da Champions

O 
Paris Saint-Germain 
contou com o talento de 
Mbappé e Neymar para 

derrotar o Bayern de Munique 
por 3 a 2, na Alemanha, e abrir 
vantagem nas quartas de fi-
nal da Liga dos Campeões. O 
craque brasileiro, muito criti-
cado pela imprensa francesa 
por conta do destempero que 
causou a sua expulsão diante 
do Lille no fim de semana, res-
pondeu com duas assistências, 
e o jovem francês foi o nome do 
jogo ao balançar as redes duas 
vezes. O zagueiro Marquinhos 
também deixou o dele diante 
do rival alemão, que sentiu a 
falta do goleador Robert Le-
wandowski, lesionado.

Liderado por Neymar e 
Mbappé, o PSG entrou em 
campo armado para definir o 
jogo no contra-ataque e assim 
o fez. Com o resultado, a equi-
pe parisiense tem a vantagem 
de poder perder por até um gol 
de diferença no jogo de volta 
para se classificar às semifinais. 
O duelo está marcado para a 
próxima terça-feira, às 16h, no 
Parque dos Príncipes, em Paris.

O PSG começou em ritmo 
muito acelerado e abriu o pla-
car aos três minutos. Neymar 
tabelou com Di María, arran-
cou e rolou para Mbappé ar-
rematar e contar com falha de 
Neuer. A fim de jogo, Neymar 
fez a diferença mais uma vez e 
foi determinante para o segun-
do gol, aos 29. Ele cruzou de es-
querda para Marquinhos, livre, 
chutar no canto esquerdo. De-
pois, o zagueiro brasileiro saiu 
de campo lesionado.

Mesmo sem Lewandows-

FOTOS AFP

ki, o Bayern de Munique teve 
forças para chegar ao empate. 
Choupo-Moting, ex-jogador 
do PSG, diminuiu de cabeça 
aos 37 do primeiro tempo. Na 
etapa final, Kimmich igualou o 
marcador, também de cabeça, 
aos 15. O PSG voltou a acelerar 
o ritmo e marcou novamente 
com Mbappé, aos 23. O Bayern 
intensificou a pressão, mas não 
conseguiu o empate.

Em Sevilha, na Espanha, o 
Chelsea ficou muito perto da 
vaga na semifinal, ao derrotar o 
Porto, por 2 a 0, no jogo de ida. 
No duelo de volta, mais uma 

 > Munique, Alemanha

vez na cidade espanhola, por 
causa das restrições sanitárias, 
o time inglês poderá perder por 
até um gol de diferença.

O Porto atuou o primeiro 
tempo como se estivesse em 
casa. Tomou a iniciativa e criou 
boas oportunidades. Mas quem 
balançou a rede foi o Chelsea. 
Aos 32 minutos, em uma das 
raras chegadas, Mount fez 1 a 
0. A etapa final começou com o 
mesmo panorama. Domínio do 
Porto, mas quase estéril. Aos 39 
minutos, Corona falhou, Chil-
well roubou a bola, driblou o 
goleiro e fechou o placar.Timo Werner, do Chelsea, disputa a bola com Manafa: ótima vantagem

Jogadores do 
PSG festejam 

vitória sobre o 
Bayern, atual 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Fluminense passou por 
cima do Macaé no Campeonato 
Carioca. E, jogando como titu-
lar pela primeira vez nos profis-
sionais, a joia Kayky marcou e 
teve uma atuação de destaque. 
Além dele, os veteranos e cra-
ques Fred, Nenê e Ganso guar-
daram também pra carimbar 
mais uma vitória do Fluminen-
se na temporada. Essa mescla 
tem tudo pra dar certo e Roger 
Machado sabe fazer isso muito 
bem. Confiança que chega no 
momento ideal.

OS VETERANOS E A 
JOIA NO TRICOLOR

O TRATOR CHAMADO 
FLAMENGO

N
ão teve graça. O Flamengo utilizou, pela 
primeira vez na temporada, força máxima 
para enfrentar o Madureira pelo Carioca. O 

detalhe é que o Madureira era o único invicto da 
competição e tomou um sonoro 5 a 1. E já há quem 
diga que o Fla de Ceni está jogando melhor do que 
o de Jorge Jesus. Vejo exagero, mas não discordo 
se alguém falar sobre a intensidade absurda que 
essa equipe está empregando. Tudo bem que é o 
Cariocão e o Madureira. Mas nada me tira da cabe-
ça que o Rubro-Negro, mesmo tendo perdido a Li-
bertadores, segue sendo o melhor time da América 
do Sul e o único capaz de fazer frente no cenário 
mundial. Vejo com frequência a Champions Lea-
gue e lá segue sendo um nível acima de nós. Mas, 
se há alguma equipe, olhando para a última déca-
da, capaz de bater de frente com esses gigantes, é 
o time da Gávea. Eu nem acho que vá vencer. Mas, 
por exemplo, em um jogo é possível. O meu desta-
que da coluna é esse: intensidade e, como sempre 
vem à mente a frase de Bruno Henrique, “outro 
patamar”. Grande fase!

 nNeymar Jr., Marquinhos e 
Mbappé trataram de apron-
tar para cima do Bayern de 
Munique, na Alemanha, pe-
las quartas da Champions 
League. O jogo terminou 3 
a 2, com duas assistências 
do gênio brasileiro, uma do 
zagueiraço da Seleção e dois 
gols da joia francesa. Mas 
se engana quem acha que o 
show foi só do PSG. Os ale-
mães perderam, mas finali-
zaram 31 vezes e pararam no 
goleiro Keylor Navas. Espe-
táculo de partida!

SHOW NA 
CHAMPIONS

QUE TRISTEZA, VOLTAÇO...

 nTudo se encaminhava para 
que o Volta Redonda se clas-
sificasse contra o Juazeirense 
pela Copa do Brasil. Abriu 3 
a 0 e controlava o jogo, mas 
desligou e tomou o empate 
aos 51 minutos. Nos pênaltis, 

Alef Manga, que tinha feito 
gol no tempo normal, perdeu 
a cobrança e o Esquadrão de 
Aço deu adeus. É de se lamen-
tar, mas também pensar que o 
Carioca está acontecendo e o 
Voltaço vai muito bem.

Boavista se 
classifica ao 
bater o Picos  
no Piauí: 1 a 0
Voltaço abre 3 a 0 no Juazeirense, dá 
mole, leva empate e perde nos pênaltis

E
ra para ter sido uma tar-
de de comemoração no 
futebol do Rio, mas ficou 

incompleta. Enquanto o Boa-
vista se classificou para a ter-
ceira fase da Copa do Brasil 
ao derrotar o Picos-PI por 1 
a 0, o Volta Redonda foi eli-
minado pelo Juazeirense-BA 
nos pênaltis, depois de estar 
vencendo por 3 a 0 e ceder o 
empate. Os duelos foram fora 
de casa e em jogo único.

Em Picos, no Piauí, o Boa-
vista conseguiu a vitória por 
1 a 0 com um gol de Michel 
Douglas, aos 18 minutos do 
primeiro tempo, após bom 
passe de Jefferson Renan. 
Com o resultado, a equipe 
de Saquarema garantiu mais 
R$ 1,7 milhão, após somar 
R$ 1,2 milhão nos dois pri-
meiros jogos. 

Já em Juazeiro, na Bah-
ia, o Volta Redonda teve um 
começo fulminante e fez 3 a 
0 com apenas 17 minutos de 
jogo. Luiz Paulo abriu o pla-

O jogo entre Juazeirense e Volta Redonda teve dois tempos distintos
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car aos 5, Gabriel Pereira am-
pliou aos 9 e Alef Manga fez 
o terceiro. A classificação pa-
recia na mão, mas o Voltaço 
se perdeu na segunda etapa 
e sofreu o empate aos 51 mi-
nutos. Antes, o Juazeirense 
marcara com Daniel Naza-
ré, aos 9, e Wendell, aos 21. 
Com o empate, a classifica-
ção foi definida nos pênaltis 
e o Juazeirense venceu por 4 
a 2 (Marcinho e Alef Manga 
perderam para o Voltaço).

COPA DO BRASIL

O Volta Redonda 
vencia até os  
51 minutos do 
segundo tempo. 
Nos pênaltis, foi 
derrotado por 4 a 2

MARCELO CORTES/FLAMENGO

O Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1 na segunda-feira

A
FP
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Gabriel 

Pec abriu o 

caminho do 

Vasco para a 

vitória e a vaga 

em Tombos

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Tombense Vasco

Vasco vence o 
Tombense e se 
classifica na 
Copa do Brasil
Cruzmaltino chegou a abrir 2 a 0, com Gabriel Pec e 
Andrey, mas levou gol e sofreu nos minutos finais

C
om emoção até o apito 
final, o Vasco visitou o 
Tombense em jogo váli-

do pela segunda fase da Copa 
do Brasil, venceu por 2 a 1 e 
conseguiu uma suada classi-
ficação. Os gols vascaínos fo-
ram marcados por Gabriel Pec 
e Andrey. Daniel Amorim des-
contou para os donos da casa.

O primeiro tempo come-
çou da melhor maneira pos-
sível para o Vasco, que abriu o 
placar logo aos dois minutos. 
Quando o Tombense ainda se 
organizava em campo, Galar-
za dividiu de cabeça, e a bola 
sobrou para Gabriel Pec. Ele 
driblou o goleiro Felipe e fez o 
primeiro no Almeidão. A par-
tir daí, houve equilíbrio.

Aos 17 minutos, o Tomben-
se quase empatou. Após co-
brança de escanteio, Daniel 
Amorim cabeceou para linda 
defesa do goleiro Lucão. Os 
donos da casa mantiveram a 
marcação por pressão e con-
seguiram ter mais uma boa 

oportunidade de balançar a 
rede, mas não aproveitaram. 
Aos 21, Rodrigo Carioca cru-
zou para Daniel Amorim, e o 
atacante finalizou de primei-
ra. A bola passou tirando tinta 
da trave.

Antes do fim da primeira 
etapa, aos 41 minutos, Mar-
quinhos Gabriel, por pouco, 
não ampliou para o Vasco de-
pois de uma linda jogada in-
dividual. O camisa 31 recebeu 
na direita, passou no meio de 
dois, driblou o terceiro, mas 
finalizou por cima.

O segundo tempo come-
çou igual ao primeiro: com 
um gol do Vasco nos minutos 
iniciais. Aos quatro, em boni-
ta cobrança de falta, Andrey 
soltou uma pancada no canto 

Local: Almeidão. 
Árbitro: Leandro Vuaden (RS). 
Gols: 1º tempo – Gabriel Pec (2 minutos). 
2º tempo – Andrey (4 minutos) e Daniel 
Amorim (37 minutos).
Público: Jogo com portões fechados.

Felipe, David (Elivelton), Wesley, Matheus 
Lopes e João Paulo n; Rodrigo (Rubens), 
Paulinho Dias e Jhemerson n (Marqui-
nhos); Everton Galdino, Daniel Amorim e 
Rodrigo Carioca (Caíque).
Técnico: Bruno Pivetti

Lucão, Léo Matos, Ernando (Ricardo), 
Leandro Castan e Zeca n; Andrey, Galarza 
(Léo Jabá), Gabriel Pec (Bruno Gomes)e 
Marquinhos Gabriel n (Miranda); Morato 
(Figueiredo) e Cano.
Técnico: Marcelo Cabo

TOMBENSE 1 1

VASCO 2 2

FICHA DO JOGO

esquerdo do goleiro Felipe. 
Com a boa vantagem no mar-
cador, o time do técnico Mar-
celo Cabo foi administrando o 
resultado e chegou a ter 65% 
da posse de bola.

Aos 24 minutos, por pouco 
a equipe carioca não chegou 
ao terceiro. Gabriel Pec acio-
nou Cano, o atacante limpou 
e bateu para o gol. A bola pas-
sou perto da trave direita do 
goleiro Felipe. Com o passar 
do tempo, os jogadores vas-
caínos foram demonstrando 
desgaste físico, e o Tombense 
tirou proveito.

Aos 37 minuto, João Paulo 
cruzou na área, Daniel Amo-
rim se antecipou à marcação 
do lateral Zeca e fez de cabeça. 
A partir desse momento, os 
mineiros colocaram pressão 
para cima do Vasco, mas de 
forma desorganizada. O Cruz-
maltino segurou a vitória e 
garantiu presença na terceira 
fase da Copa do Brasil.

O Vasco, agora, terá a se-
mana livre para trabalhar e 
se preparar para o clássico 
diante do Flamengo, marcado 
para quarta-feira, às 21h, no 
Maracanã, pela nona rodada 
da Taça Guanabara. O Cruz-
maltino precisa vencer para 
continuar sonhando com a 
classificação às semifinais do 
Campeonato Carioca.

A vaga na terceira 
fase da Copa do 
Brasil dá ao Vasco  
um prêmio de  
R$ 1,7 milhão

 > Tombos, Minas Gerais


