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Já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo de Gabigol encara o Vasco de Cano,  

que precisa desesperadamente da vitória para se manter na briga por uma vaga na etapa decisiva. P. 4 e 5
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Fluminense

Manoel já foi 

regularizado 

na CBF. O 

contrato do 

zagueiro vai 

até abril  

de 2023

Zagueiro Manoel tem a 
contratação oficializada
Jogador estava no Cruzeiro e é mais um reforço que chega para a temporada

O 
Fluminense oficializou a 
contratação do zagueiro 
Manoel, de 31 anos, ex-

-Cruzeiro. O jogador chegou 
ao clube sem custos e assinou 
contrato até abril de 2023. Ele já 
está trabalhando no CT Carlos 
Castilho desde terça-feira. “Mi-
nha chegada foi muito leve. Todo 
mundo me recebeu muito bem. 
Tem alguns jogadores no elenco 
com quem eu já joguei, já conhe-
ço. Então fico mais à vontade, 
mais tranquilo. Eu me senti em 
casa, de verdade”, disse Manoel.

Ele destacou a campanha 
do Fluminense no Campeona-
to Brasileiro e elogiou os com-
panheiros de defesa. “O Flumi-
nense tem grandes zagueiros, e 
eu estou aqui para ajudar o clu-
be, dentro e fora de campo, com 
minha experiência. Estou feliz 
e quero contribuir”, completou.

Manoel já teve o nome regis-
trado como jogador do Flumi-
nense no BID (Boletim Infor-
mativo Diário) da CBF. Além 
do Cruzeiro, estiu as camisas 
de Athletico-PR, Corinthians 
e Trabzonspor, da Turquia.

CAZARES FAZ AVALIAÇÕES
Outro reforço tricolor, o meia 
equatoriano Cazares já apare-
ceu com a camisa do Flumi-
nense na foto do documento 
de rescisão de contrato com o 
Corinthians, no BID. Com a pu-
blicação, ele fica livre para ser 
anunciado pelo clube. O meia já 
se apresentou e passou por ava-
liações físicas. Já o Internacio-
nal confirmou a rescisão com 
Abel Hernández, que também 
publicou um texto despedin-
do-se do Colorado. O atacante 
uruguaio é aguardada hoje no 
CT do Fluminense.

Além das contratações, o 
clube vem trabalhando nas re-
novações de contrato. Ontem, 
anunciou que o volante Yago 
Felipe fica até o fim de 2022. O 
jogador, de 26 anos, chegou ao 
Tricolor no ano passado: “Feliz 
pela renovação, tenho muita 
gratidão ao Fluminense, que 
está me dando mais essa opor-
tunidade de ter o contrato re-
novado. Tenho certeza de que 
grandes coisas estão por vir”.

DIVULGAÇÃO

O volante 

Yago Felipe 

renovou o 

contrato até 

o fim de 2022. 

O jogador 

chegou ao 

clube no ano 

passado
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ABC Botafogo

Triste fim de linha na Copa do Brasil
Botafogo joga muito mal, empata com gol no último minuto, mas cai nos pênaltis para o ABC, em Natal

A 
emoção tomou con-
ta do jogo entre ABC e 
Botafogo no Frasquei-

rão, em partida pela segunda 
fase da Copa do Brasil. Os do-
nos da casa saíram na frente 
aos dez minutos do primeiro 
tempo e estavam garantindo 
a vaga até os 57 da etapa final, 
quando levaram o empate. A 
disputa foi para os pênaltis. O 
ABC converteu todas, venceu 
por 4 a 1 e garantiu a classifi-
cação. Pelo, Botafogo Cesinha 
e Marcinho perderam. A eli-
minação fez com que o time 
carioca não ganhasse R$ 1,7 
milhão, prêmio pago na ter-
ceira fase da competição.

O Botafogo começou mal o 
primeiro tempo, e o ABC, to-
mou conta do jogo. Logo aos 
dez minutos. Maycon Douglas 
chutou forte de fora da área e 
a bola entrou no canto direito 
de Douglas Borges. O time de 
Marcelo Chamusca sentiu o 
gol e não demonstrou poder 
de reação até o fim da etapa.

MUDANÇAS NO INTERVALO
No intervalo, Chamusca tirou 
Luiz Otávio e Marco Antônio 
e lançou Warley e Marcinho. 
Apesar das alterações, o Bota-
fogo não mostrou evolução e 
pouco ameaçava o adversário. 
Aos 25 minutos, o time teve a 
chance de empatar, mas des-
perdiçou grande oportunida-
de. Marcinho arrumou espaço 
na frente da área e soltou uma 
bomba de perna direita para  
excelente defesa de Welling-
ton. No rebote, Warley chutou 
em cima do goleiro, que sal-
vou o ABC novamente.

Aos 28, o jogo precisou ser 
paralisado e freou a pressão 
dos cariocas. Matheus Friz-
zo, que foi substituído depois 
de se chocar de cabeça com 

O lateral Rafael Carioca tenta impedir a arrancada de jogador do ABC: mais uma partida muito ruim do time comandado por Marcelo Chamusca

CANINDÉ SOARES/ESTADÃO CONTEÚDO

Janderson, recebeu atendi-
mento médico e teve que ser 
encaminhado ao hospital de 
ambulância. A partida ficou 
paralisada durante seis mi-
nutos. Quando a bola votou 
a rolar, a emoção prevaleceu 
até o último segundo de jogo. 

Aos 57 minutos, o zagueiro 
Gilvan virou herói. Em escan-
teio cobrado na área, o defen-
sor subiu completamente so-
zinho e cabeceou firme para 

estufar as redes do ABC e dei-
xar tudo igual.

Após o gol de empate, o ár-
bitro apitou o fim de jogo. A 
disputa  foi para os pênaltis, 
mas os cobradores do ABC 
estiveram perfeitos e os do 
Botafogo decepcionaram. 
Ricardinho converteu, mas 
Cesinha chutou por cima e 
Marcinho bateu para defesa 
de Wellington. Um triste fim 
de linha na Copa do Brasil. 

*Nos pênaltis, ABC 4 x 1 Botafogo
Local: Frasqueirão. Árbitro: Dyorgines de Andrade (ES). Gols: 1° tempo – Maycon 
Douglas (10min). 2° tempo – Gilvan (57min). Público: Jogo com portões fechados. 

Wellington n, Netinho, Héliton, Vinícius 
Leandro e Victor Lindenberg; Vinícius 
Paulista (Allef), Valderrama (Marcílio n), 
Janderson e Alan Pedro (Juninho Quixadá); 
Maycon Douglas (Willian Anicete) e  
Vitinho (Marcos Antônio).
Técnico: Sílvio Criciúma

Douglas Borges, Jonathan, Kanu, 
Gilvan e Rafael Carioca (PV); Luiz 

Otávio (Warley), Matheus Frizzo n 
(Cesinha) e Ricardinho; Felipe Ferreira, 

Matheus Nascimento (Gabriel) e 
Marco Antônio (Marcinho).

Técnico: Marcelo Chamusca

ABC 1 1 BOTAFOGO 1 1
FICHA DO JOGO

 > Natal
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Rivalidade em alta 

mais uma vez em 

clássico no Maraca
Flamengo e Vasco se enfrentam hoje à noite, em duelo  
que pode ser o único entre as equipes nesta temporada

D
onos das maiores torci-
das do Rio de Janeiro, 
Flamengo e Vasco po-

dem fazer hoje, às 19h, no Ma-
racanã, o único confronto das 
duas equipes na temporada. A 
partida válida pela 9ª rodada 
da Taça Guanabara é impor-
tante para os dois times, mas 
por motivos diferentes. 

Já classificado à semifinal do 
Carioca, o Flamengo faz contra 
o seu maior rival provavelmen-
te o  último jogo com a equipe 
principal antes da estreia na 
Copa Libertadores da América, 
contra o Vélez, na Argentina, na 
próxima terça-feira. 

Enquanto isso, o Vasco joga 
suas últimas esperanças de 
classificação no Carioca. Para 
seguir com chances de avançar 
para as semifinais, a equipe de 
São Januário não pode nem 
mesmo empatar com o arquir-
rival. A campanha irregular no 
começo da competição acabou 
deixando o Cruzmaltino distan-
te do G-4.

Depois de conquistar a Su-
percopa do Brasil, o técnico 
Rogério Ceni deve manter a es-
calação que iniciou o jogo con-
tra o Palmeiras, domingo, no 
Mané Garrincha, em Brasília. 
O Cruzmaltino também deve-
rá ser escalado no clássico com 
a sua força máxima, a exceção 
do goleiro Vanderlei, que estava 
no Grêmio e que ainda não fará 
a estreia. O garoto Lucão será 
mantido no gol.

HOMENAGEM A ALOY JUPIARA

A partida pode ser a única entre 
as duas equipes na temporada, 
porque o Vasco corre sério ris-
co de eliminação no Carioca. 
Além disso, como o Cruzmalti-
no está na Série B do Brasileiro, 
além do Estadual, a outra pos-
sibilidade seria a de um con-
fronto pela Copa do Brasil.

Antes de a bola rolar no 
clássico de hoje à noite, ha-
verá um minuto de silêncio 
em homenagem ao jornalis-
ta Aloy Jupiara, que ocupa-
va o cargo de editor-chefe do 
Jornal O DIA e morreu, na 
segunda-feira, vítima de com-
plicações da covid-19.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Local: Maracanã. Árbitro: Bruno Arleu 
de Araújo. Horário: 19h

FLAMENGO

VASCO

Diego Alves, Isla, Willian Arão, Bruno Viana 
e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro 
e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni

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

FICHA TÉCNICA

Flamengo

Marcelo 

Cabo 

assumiu o 

Vasco com 

a missão de 

reconduzir 

o time à 

Série A

Rogério 

Ceni vem 

de dois 

títulos em 

sequência 

à frente do 

Flamengo

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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 N O Flamengo encerrou a pre-
paração para pegar o Vasco em 
atividade no Ninho do Urubu. O 
atacante Pedro, recuperado de 
uma lesão muscular sofrida no 
fim de março, iniciou a transi-
ção com a preparação física na 
segunda-feira, mas está fora do 
duelo com o Cruzmaltino.

O departamento médico do 
Flamengo e a comissão técnica 
preparam Pedro para a estreia 
da equipe na Libertadores da 

América, terça-feira, contra o Vélez, 
da Argentina. Antes desse jogo, o 
Rubro-Negro encara a Portuguesa, 
sábado, às 21h05, pela Taça Gua-
nabara. Caso o atacante evolua na 
transição pode até ser relacionado 
para a partida, mas ainda é dúvida.

Pedro foi ausência no time do 
Flamengo nos quatro últimos jo-
gos (Boavista, Bangu, Madureira e 
Palmeiras). Embora seja reserva, o 
atacante é uma espécie de 12º joga-
dor de Rogério Ceni e, sempre que 

acionado, costuma dar conta do 
recado em campo.

O Atlético-GO está tentando 
a contratação do atacante Mi-
chael. Inicialmente, o clube bus-
cou o artilheiro Rodrigo Muniz, 
mas, como não obteve suces-
so, está à procura de um outro 
nome. Presidente do Dragão, 
Adson Batista confirmou a von-
tade de contar com o jogador, 
que teve boa passagem pelo 
Goiás: “Michael é bom nome”.

ATACANTE PEDRO ESTÁ FORA DA PARTIDA DE HOJE

 N Com dívidas milionárias, o 
Vasco busca alternativas para 
melhorar as finanças do clube. 
Uma delas é através dos pa-
trocinadores. De acordo com 
o jornalista Fábio Azevedo, o 
Cruzmaltino está negociando 
com a Fortlev para ser a patro-
cinadora master. Além da nova 
parceria, o Vasco também deve 
renovar com a Havan, que atual-
mente estampa as mangas da 
camisa. Se fechar com o Vasco, 

a Fortlev vai estampar a marca no 
centro da camisa, local mais nobre 
do uniforme.

Após a contratação de Romu-
lo, o Vasco ainda deseja trazer ao 
menos um lateral-esquerdo para 
fechar o grupo para a disputa da 
temporada. De acordo com infor-
mações do canal ‘Atenção, Vas-
caínos!’, o Cruzmaltino monitora a 
situação de dois jogadores que vêm 
se destacando no Campeonato 
Carioca. Um deles é  Jean Victor, do 

Boavista. O jogador, de 26 anos, 
é um dos destaques do clube de 
Bacaxá. Ele já entrou em campo 
em 11 jogos e fez três gols. O atle-
ta também interessa ao Goiás.

Outro nome que o Cruzmal-
tino vem observando é o de Luiz 
Paulo, do Volta Redonda. O jo-
gador, de 27 anos, disputou a 
Série B na última temporada, 
pelo CRB. Em 2021, ele entrou 
em campo em 11 jogos e fez um 
gol pelo Voltaço.

NEGOCIAÇÕES ENVOLVEM PATROCÍNIOS PARA O UNIFORME

Vasco

Pedro ainda não foi liberado para voltar ao time do Flamengo: atacante tem chance de jogar no sábado

DANIEL CASTELO BRANCO

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
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

9ª RODADA /SÁBADO

Portuguesa 5 x 1 Bangu Luso-Brasileiro

Macaé 1 x 3 Resende Elcyr Resende

Volta Redonda 2 x 2 Botafogo Raulino de Oliveira

9ª RODADA /DOMINGO

Madureira 0 x 0 Boavista Conselheiro Galvão

Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu Maracanã

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Volta Redonda 20 9 6 2 1 16 10 6

 2º Flamengo 19 8 6 1 1 18 4 14

 3º Portuguesa 17 9 5 2 2 14 4 10

 4º Fluminense 16 9 5 1 3 15 10 5

 5º Botafogo 12 9 2 6 1 10 8 2

 6º Madureira 12 9 2 6 1 8 10 -2

 7º Resende 11 9 3 2 4 8 14 -6

 8º Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2

 9º Boavista 10 9 2 4 3 10 10 0

 10º Nova Iguaçu 9 9 2 3 4 11 13 -2

 11º Bangu 5 9 1 2 6 4 16 -12

 12º Macaé 1 9 0 1 8 4 21 -17

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL
9ª RODADA / HOJE

Flamengo x Vasco 19h Maracanã

10ª RODADA / SÁBADO

Madureira x Macaé 15h15 Conselheiro Galvão

Fluminense x Botafogo 16h Maracanã

Portuguesa x Flamengo 21h05 Luso-Brasileiro

10ª RODADA / DOMINGO

Bangu x Volta Redonda 15h15 Moça Bonita

Nova Iguaçu x Resende 15h15 Laranjão

Boavista x Vasco 18h30 Elcyr Resende
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INÍCIO EM JUNHO

Aumenta a incerteza 
sobre a Olimpíada
Outra cidade japonesa anuncia cancelamento da passagem 
da tocha olímpica devido ao aumento de casos da covid-19

A 
passagem da tocha olím-
pica dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio-2020 pela 

cidade de Matsuyama, na re-
gião oeste do Japão, será can-
celada devido à situação de 
saúde, anunciou o governo 
local, uma semana depois de 
uma decisão similar tomada 
por outro município, Osaka, 
o que aumenta as incertezas a 
respeito da Olimpíada.

“Cancelaremos o reveza-
mento da tocha em Matsuya-
ma”, disse Tokihiro Nakamura, 
governador de Ehime, na ilha 
de Shikoku, da qual Matsuya-
ma é a maior cidade. “Celebra-
remos a chegada da tocha de 
uma maneira que não envolva 
o público”, completou.

A decisão foi anunciada a 
100 dias do início dos Jogos 
Olímpicos e é mais uma que 
aumenta as preocupações so-

Homem fotografa relógio que marcava ontem a contagem regressiva de 100 dias para os Jogos Olímpicos 

AFP

bre a viabilidade do evento es-
portivo, em um momento de 
alta de casos da covid-19 no 
Japão e em outras regiões do 
mundo. “Os serviços médicos 
de emergência da região de 
Ehime estão sob pressão extre-
ma”, afirmou Nakamura, antes 
de destacar que a sua decisão 
foi aceita pelo Comitê Orga-
nizador, que não fez nenhum 
comentário público. O reve-
zamento da tocha olímpica 

começou em 25 de março, em 
Fukushima (região nordeste 
do Japão), e deveria passar por 
Matsuyama no próximo dia 21.

E, para deixar o cenário ain-
da mais complicado, o presi-
dente da Associação Médica de 
Tóquio, Haruo Ozaki, fez uma 
preocupante advertência: “Se 
os casos de infecção continua-
rem aumentando, será difícil 
organizar os Jogos Olímpicos 
em sua forma atual com atletas 
procedentes de todos os países, 
mesmo sem público”.

Apesar das garantias dos 
organizadores, a persistência 
da pandemia e os repentinos 
focos de covid-19, inclusive no 
Japão, alteram os preparati-
vos para a Olimpíada, prevista 
para começar no dia 23 de ju-
lho e que se estenderia até 8 de 
agosto. Tóquio e outras cida-
des anunciaram novas restri-
ções sanitárias e eventos-teste 
foram adiados.

Uefa confirma Roma 
como mais uma 
sede da Eurocopa
Nove cidades 
do continente 
receberão público 
para o torneio

Roma é a nona cidade con-
firmada como sede da Eu-
rocopa deste ano. A Uefa fez 
o anúncio e reforçou que o 
governo da Itália liberou a 
presença de público para os 
jogos na capital. No docu-
mento, as autoridades ita-
lianas ainda garantem 25% 
da capacidade do Estádio 
Olímpico para receber os 
torcedores.

Agora, falta confirmar ou-
tras três cidades, que ainda 
não anunciaram a liberação 
de  público e nem mesmo se 
sediarão as partidas: Muni-
que (Alemanha), Dublin (Ir-
landa) e Bilbao (Espanha). O 

Os jogos estão marcados para o período de 11 de junho a 11 de julho

AFP

prazo para a definição vai até 
segunda-feira.

Por enquanto, além de 
Roma, estão confirmados jo-
gos em Amsterdã (Holanda), 
Baku (Azerbaijão), Bucareste 
(Romênia), Budapeste (Hun-
gria), Copenhague (Dinamar-
ca), Glasgow (Escócia) e São 
Petersburgo (Rússia), assim 
como Londres (Inglaterra), 
que receberá as semifinais e a 
final da Eurocopa. 

A capacidade máxima de 
público nos estádios vai variar 
de acordo com a liberação e 
da situação sanitária de cada 
país. Budapeste foi a única 
que levantou a possibilidade 
de capacidade de 100% dos es-
tádios. Baku e São Petersbur-
go estipularam 50%, enquan-
to Amsterdã, Bucareste, Co-
penhague e Glasgow de 25% a 
33%. Já Londres inicialmente 
estima 25% de público, mas 
pretende ampliar esse núme-
ro. A Eurocopa será entre os 
dias 11 de junho e 11 de julho.

JOGOS DE TÓQUIO

Os Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020 
estão marcados  
para o período entre 
os dias 23 de julho  
e 8 de agosto

 > Roma

 > Matsuyama, Japão
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Real segura o Liverpool e a vaga
Time espanhol administra bem a vantagem diante da equipe inglesa, garante o 0 a 0 e avança às semis

A
pós três anos, o Real Ma-
drid voltará a disputar 
a semifinal da Liga dos 

Campeões. O time espanhol 
neutralizou novamente o ata-
que do Liverpool, empatou sem 
gols no Anfield e sacramentou 
a classificação na competição 
da qual é o recordista de títulos, 
com 13 troféus. Na ida, em casa, 
o Real vencera por 3 a 1. A equi-
pe comandada por Zinedine Zi-
dane não alcançava a semifinal 
desde 2018, justamente quan-
do foi campeã pela última vez, 
enfrentando na final o mesmo 
Liverpool. O Real vai encarar 
agora o Chelsea, algoz do Porto 
na terça-feira, em confrontos 
ainda sem data definida. 

Com Roberto Firmino no 
lugar de Diogo Jota, o Liver-
pool impôs pressão nos pri-
meiros minutos, obrigando o 
goleiro Courtois a duas boas 
defesas. Aos poucos, o Real 

conteve o ímpeto do adversá-
rio e passou a administrar a 
boa vantagem no placar agre-
gado. Na melhor chance da 
equipe espanhola, Benzema 
acertou o pé da trave direi-
ta de Alisson. Somente nos 
instantes finais da etapa, o 
Liverpool voltou a ameaçar, 
desperdiçando boas chances 
com  Salah e Wijnaldum.

O segundo tempo começou 
com o time inglês impondo 
pressão. Firmino perdeu duas 
boas oportunidades, mas no-
vamente o Real Madrid soube 
esfriar o jogo. Preocupado, o 
técnico Jürgen Klopp mexeu: 
sacou o zagueiro Kabak e colo-

O atacante brasileiro Rodrygo, que substituiu Vinicius Junior no segundo tempo, domina a bola diante da marcação: o Real Madrid foi bem consistente 

cou Diogo Jota em campo, dei-
xando o time com quatro ata-
cantes. No meio, trocou Milner 
por Thiago Alcântara. A aposta 
reanimou o Liverpool, que reto-
mou a pressão.

O Real seguia sólido na de-
fesa e no meio-campo, liderado 
por Modric e Casemiro. No ata-
que, Vinicius Junior esteve lon-
ge de repetir a grande perfor-
mance da partida de ida. Desta 
vez enfrentou mais dificulda-
de, diante da forte marcação de 
Alexander Arnold e Phillips. E, 
na metade do segundo tempo, 
foi substituído por Rodrygo.

Como aconteceu na semana 
passada, o time de Zidane cor-Jogadores festejam gol do Manchester City com o técnico Pep Guardiola

FOTOS AFP

reu menos riscos do que espe-
rava, esbanjou consistência, e 
garantiu a vaga. 

No outro jogo de ontem pelas 
quartas de final, o Manchester 
City voltou a derrotar o Borus-
sia Dortmund, outra vez por 
2 a 1, e se garantiu nas semifi-
nais pela segunda vez em sua 
história. Os gols da virada dos 
ingleses foram marcados por 
Mahrez e Foden, ambos no se-
gundo tempo, após Bellingham 
ter aberto o placar para os do-
nos da casa. Na próxima fase, 
o City terá como adversário o 
Paris Saint-Germain, em due-
lo de duas equipes que jamais 
venceram a competição.

No outro jogo das 
quartas, o City voltou 
a vencer o Borussia 
por 2 a 1 e também  
se classificou

LIGA DOS CAMPEÕES

 > Liverpool, Inglaterra
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 n Manoel, Cazáres, Bobadil-
la, Abel Hernández e, possi-
velmente, David Braz. Cinco 
reforços que colocam o Flu-
minense com mais força para 
disputar a Libertadores após 
oito anos longe da competi-
ção que a torcida sonha em 
jogar. Todos me agradaram 
e vieram para posições que 
vão encorpar o grupo em uma 
temporada longa e com quatro 
competições pela frente. De-
partamento de futebol e o pre-
sidente Mário Bittencourt tra-
balharam bem e em silêncio.

PACOTÃO EM 

BOA HORA

DOIS PESOS NO CLÁSSICO

V
asco e Flamengo. Flamengo e Vasco. O clás-
sico no Maracanã, às 19h, tem pesos diferen-
tes para os dois maiores rivais. É possível 

observar um panorama de discrepância há anos 
entre as equipes. Hoje, o Rubro-Negro é o melhor 
time da América do Sul, foi campeão do Brasilei-
ro em que o Gigante da Colina acabou rebaixado 
e tem um elenco recheado de estrelas com alto 
investimento. Anos de trabalho que culminaram 
em um “patamar” onde a própria torcida do Fla 
enxerga o clássico como obrigação de vitória. Já 
o Vasco busca sua reconstrução, mais uma vez, 
como clube e time. Marcelo Cabo vem fazendo 
um bom trabalho e terá a difícil missão de buscar 
um triunfo contra o time da Gávea. Se conseguir, 
a simpatia da torcida vascaína vai crescer ainda 
mais. Vencer o arquirrival seria quase um título 
à parte para o Cruzmaltino. Não me lembro de 
ver o time de São Januário tão organizado nos 
últimos confrontos. Será um jogão, mesmo com 
pesos diferentes. Apesar da diferença clara, a 
bola vai rolar para nos surpreender.

 n O Real Madrid é semi-
finalista mais uma vez 
da Champions League. E 
um nome que se notabili-
za como um dos maiores 
do maior clube do mundo 
deu show: Casemiro. Sua 
partida contra o Liverpool 
é para ser mostrada nos 
vídeos de todos os clubes 
que formam volantes no 
mundo. Qualidade, saída 
de bola, marcação, lide-
rança, pegada e tudo o que 
o credencia como o melhor 
jogador do mundo em sua 
posição. Grande fase!

O MONSTRO 

CASEMIRO

APOSTA VÁLIDA

 n O Vasco anunciou o volan-
te Romulo, de 30 anos, e vai 
dar nova chance para que 
o jogador, que chegou à Se-
leção vestindo a camisa do 
Gigante, possa ressurgir no 
futebol. Após conviver com 

lesões, ele não se firmou no 
Flamengo e no Grêmio, mas 
acredito que as situações 
dele e do Vasco se encaixem: 
reconstrução. Contrato de 
produtividade e com cláu-
sulas de proteção ao clube. 

Neymar já 
teria acertado 
a renovação
Imprensa espanhola publica que 
craque vai firmar vínculo até 2026

N
egociada há sema-
nas, a renovação de 
Neymar com o Paris 

Saint-Germain já estaria fe-
chada, de acordo com infor-
mação do jornal espanhol 
‘As’. A publicação destaca 
que o anúncio oficial ainda 
não aconteceu por questões 
comerciais, mas garante que 
o brasileiro vai permanecer 
no clube francês por mais al-
gumas temporadas.

“A renovação está fecha-
da. Só falta o anúncio oficial, 
que não se fez por questões 
comerciais, de marketing. 
Não há mais nada para ne-
gociar. Todos que o conhe-
cem sabem disso há várias 
semanas”, destacou o ‘As’.

Segundo a imprensa 

Renovação de Neymar com o PSG deve ser anunciada neste mês
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francesa, o anúncio pode 
ser feito antes do duelo da 
semifinal da Liga dos Cam-
peões, contra o Manchester 
City, e a expectativa é que 
Neymar firme o novo vín-
culo até 2026. Depois da 
classificação na Champions 
no duelo com o Bayern de 
Munique, o atacante disse 
se sentir mais feliz do que 
nunca no Paris Saint-Ger-
main, admitindo que o iné-
dito título da principal com-
petição europeia é o grande 
objetivo dele e de todos no 
clube da capital francesa. 
Na temporada passada, 
o PSG ficou com o vice da 
Champions, sendo derro-
tado na decisão justamente 
pelo Bayern de Munique.

FELIZ EM PARIS

DANIEL CASTELO BRANCO

No clássico do Brasileiro, o Flamengo de Gabigol venceu o Vasco
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