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Com gols de Léo Matos, Cano e Morato, Vasco passa por cima do Flamengo no Maracanã, encerra um longo 

jejum que vinha desde 2016 e se mantém vivo na luta para chegar às semifinais do Campeonato Carioca. P. 4 e 5
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Botafogo

Apesar de eliminação na Copa 
do Brasil, Chamusca recebe 
apoio da diretoria alvinegra
Alvo de muitas 

críticas da torcida, 

treinador lamenta 

pouco tempo de 

trabalho para dar 

um padrão ao time

M
esmo com desempenho 
ruim no Campeonato 
Carioca e a recente eli-

minação na Copa do Brasil 
para o ABC, o técnico Marcelo 
Chamusca não está ameaçado 
no comando do Botafogo. De 
acordo com o site ‘UOL’, o trei-
nador é bem avaliado no clube 
e tem a confiança da diretoria 
para seguir com o planeja-
mento da temporada na Série 
B do Campeonato Brasileiro.

Chamusca chegou ao clu-
be há poucos meses e já é alvo 
de muitas críticas da torcida, 
principalmente pelo excesso 
de empates. A queda precoce 
na Copa do Brasil fez o clube 
deixar de receber R$ 1,7 mi-
lhão. Para seguir sonhando 
com a vaga nas semifinais do 
Campeonato Carioca, o Alvi-
negro tem que vencer os pró-
ximos dois jogos e, mesmo 
assim, torcer por tropeços de 
Fluminense e Portuguesa.

Na derrota nos pênaltis 

Com o time em situação 
difícil no Carioca e 
eliminado na Copa do 
Brasil, Chamusca é alvo 
de críticas da torcida

para o ABC, em Natal, após 
empate em 1 a 1, Chamusca 
sofreu o seu primeiro grande 
revés no Glorioso. Ao fim da 
partida, ele lamentou a que-
da precoce na Copa do Brasil, 
conquista inédita para o clube.

“A eliminação é horrível 
para todos, péssima em todos 
os sentidos. Estamos decep-
cionados. Entramos no jogo 
com uma rotação muito bai-
xa, demoramos a tomar o con-
trole. O que apresentamos foi 

muito pouco. No segundo tem-
po, fizemos alterações e ten-
tamos melhorar, mas só con-
seguimos empatar no último 
minuto. Não dá para entrar 
em um jogo como esse, decisi-
vo, e demorar a entrar no jogo. 
Isso acarretou a eliminação”, 
afirmou o treinador.

Chamusca fez uma análise 
do trabalho no Glorioso até o 
momento. “Tenho tentado, no 
pouco tempo que a gente teve, 
dar um padrão, firmar uma 

ideia de jogo. Mas temos pou-
co tempo de treinamento, pou-
co tempo de preparação. No 
último jogo, apesar do resulta-
do, apresentamos uma evolu-
ção. Mas precisamos ter mais 
consistência defensiva, con-
trolar mais as fases do jogo. 
Esperava que a gente contro-
lasse melhor e fizéssemos um 
bom jogo, mas o goleiro deles 
trabalhou muito pouco. São 
situações que acontecem em 
um início de trabalho”, disse.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Com a precoce queda 
na Copa do Brasil, o 
Botafogo deixou de 
faturar um prêmio  
de R$ 1,7 milhão  
pela classificação
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Fluminense

E
nquanto acerta a contra-
tação de reforços para a 
disputa da Copa Liber-

tadores da América, o Flumi-
nense se despede de um dos 
jogadores importantes que 
ajudaram a equipe na classi-
ficação para a principal com-
petição continental. O Trico-
lor aceitou a oferta do Al Wasl, 
dos Emirados Árabes, e nego-
ciou o meia Michel Araújo 
por empréstimo. O clube vai 
receber 500 mil dólares (R$ 
2,81 milhões) por um ano de 
empréstimo. Os árabes têm a 
opção de compra do jogador 
uruguaio, de 24 anos, pagan-
do quase R$ 17 milhões. 

In ic ia lmente ,  Miche l 
Araújo havia se recusado a 
deixar o Fluminense, porém, 
a oferta maior, somada à pou-
ca utilização pelo técnico Ro-
ger Machado nos últimos jo-
gos, fez o jogador seguir para 
o time árabe.

Nos Emirados, o jogador 
uruguaio vai reencontrar 
Odair Hellmann, ex-treina-
dor do Fluminense. Foi sob 
o comando dele, em 2020, 
que Michel Araújo viveu o 
seu melhor momento, sendo 
titular no Campeonato Bra-
sileiro. Ao todo, o uruguaio 

O meia equatoriano 
Cazares já teve o 
nome inscrito no 
BID e está apto para 
entrar em campo  
pelo time tricolor

Michel Araújo vai jogar no 
time de Odair Hellmann
Tricolor receberá cerca de R$ 2,8 milhões pelo empréstimo do uruguaio por um ano

atuou em 44 jogos pelo Tri-
color e fez dois gols. 

Anunciado oficialmente 
pelo Fluminense, o meia Ca-
zares, de 29 anos, já teve a 
situação regularidade e está 
inscrito como jogador do clu-
be das Laranjeiras no BID 
(Boletim Informativo Diário) 
da CBF. Ex-atleta do Corin-
thians, o equatoriano já está 
apto a fazer a estreia como 
atleta do Fluminense. 

Outro reforço que chega é 
o  atacante uruguaio Abel He-
nández, de 31 anos, que teve 
a rescisão de contrato com o 
Internacional publicada no 
BID. O jogador tinha vínculo 
com o Internacional até meio 
deste ano, mas foi liberado 
para reforçar o Fluminense 
na Libertadores da América.

Além deles, o Tricolor já 
inscreveu o zagueiro Manoel, 
ex-Cruzeiro. O atacante Raúl 
Bobadilla, único reforço que 
estava fora do país, também 
deve ter a sua situação regu-
larizada em breve. O atacan-
te, de 33 anos, foi emprestado 
pelo Guaraní, do Paraguai.

Quase sem jogar com o 

técnico Roger Machado, 

Michel Araújo está 

seguindo para o Al Wasl

VOCÊ SABIA
O próximo jogo do Flu 
será o clássico diante 
do Botafogo, pelo 
Carioca, amanhã,  
às 16h, no Maracanã
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Flamengo

Vasco carimba faixa 
do Fla, vence com 
autoridade e encerra  
longo jejum: 3 a 1
Desde 2016 sem derrotar o arquirrival, Cruzmaltino faz sua 
melhor atuação no ano e mostra evolução e aplicação tática

Com juros e correção, o Vasco 
encerrou o longo e incômodo 
jejum sem vencer o Clássico 
dos Milhões, desde abril de 
2016. Na melhor atuação sob 
o comando de Marcelo Cabo, 
o time carimbou a faixa de 
campeão do arquirrival, com 
incontestável vitória por 3 a 1, 
no Maracanã. Com o resulta-
do, o Vasco, agora com 13 pon-
tos, subiu para o quinto lugar 
no Carioca e se manteve vivo 
na disputa do uma vaga na se-
mifinal. Em segundo, com 19, o 
Rubro-Negro já estava classifi-
cado, mas deixou o estádio de 
‘cabeça inchada’.

Antes de a bola rolar, o jorna-
lista Aloy Jupiara, editor-chefe 
de O DIA, que morreu aos 56 
anos, segunda-feira, em con-

Germán Cano 
marcou pela 

primeira vez no 
clássico diante  

do Flamengo 

DIEGO ALVES: Não teve culpa nos 
gols do Vasco e fez boas defesas 
durante o jogo. NOTA 6

ISLA: Está há alguns jogos atuando 
mal e no clássico não foi diferente. Foi 
sacado no intervalo por Ceni. NOTA 4

MATHEUZINHO: Entrou para dar 
mais dinâmica ao lado direito do time, 
mas não fez muita diferença em 
campo. NOTA 4,5

WILLIAN ARÃO: Por não ser 
zagueiro, ainda peca em alguns 
detalhes que outro defensor 
dificilmente erraria. NOTA 5

BRUNO VIANA: Errou feio na marca-
ção no segundo gol do Vasco. NOTA 4

FILIPE LUÍS: Bobeou na jogada do 
primeiro gol vascaíno e foi driblado no 
terceiro. NOTA 4

JOÃO GOMES: Não fez um primeiro 
tempo ruim, mas acabou sendo 
sacado no intervalo. NOTA 6

VITINHO: Entrou na vaga do jovem 
volante e mostrou mais mobilidade 
no ataque rubro-negro no segundo 
tempo. NOTA 6

DIEGO: Perdido na marcação e pouco 
efetivo no ataque. Nulo. NOTA 4

GERSON: Jogou de ponta esquerda 
no primeiro tempo e foi mal. Na 
segunda etapa, voltou a atuar como 
volante e evoluiu em campo.  
NOTA 6,5

EVERTON RIBEIRO: Apático em 
campo. Não joga bem há um bom 
tempo. NOTA 4

MUNIZ: Entrou aos 30 do segundo 
tempo e pouco fez em campo. NOTA 5

BRUNO HENRIQUE: Não mostrou a 
mesma eficiência de outros jogos e foi 
facilmente marcado pelo setor 
defensivo vascaíno. NOTA 4,5

GABIGOL: Mostrou pouca vontade 
em campo. Bem diferente daquele 
atacante ativo nos jogos. NOTA 4

FLAMENGO

ATUAÇÕES

NÚMERO

17 JOGOS

O Flamengo não saía de 

campo derrotado pelo  

Vasco desde 2016
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Vasco

sequência de complicações da 
covid, foi homenageado com 
um minuto de silêncio. 

Quatro dias após a conquista 
da Supercopa do Brasil, o Fla-
mengo não teve tempo para se 
sentir à vontade e imprimir seu 
estilo de jogo. O gol de Léo Ma-
tos, revelado na Gávea, ajudou 
a desmoronar a estratégia de 
Rogério Ceni. Após a cobran-
ça de escanteio de Zeca, o late-
ral-direito subiu mais do que 
Bruno Viana para abrir o pla-
car, aos seis minutos. Vetado, 
Arrascaeta foi ausência senti-
da. A lesão no tornozelo direi-
to do uruguaio não diminuiu o 
foco da polêmica no noticiário a 
poucas horas do início do jogo. 
De acordo com o site ‘GE’, atleta 
e seu empresário, Daniel Fonse-

NÚMERO

13 PONTOS

Com a vitória, o Vasco subiu 

ao 5º lugar e colou no G-4  

do Campeonato Crioca

LUCÃO: Fez grandes defesas durante 
o jogo e foi fundamental na vitória, 
com belas defesas. NOTA 8

LÉO MATOS: Marcou o primeiro gol e 
foi peça importante no setor 
defensivo. NOTA 8

ERNANDO: Foi o responsável por 
marcar Bruno Henrique e anulou o 
atacante rubro-negro. NOTA 7

LEANDRO CASTAN: Foi muito bem 
no embate físico com Gabigol e não 
deixou o camisa 9 respirar. NOTA 7

ZECA: Deu conta na marcação a Ever-
ton Ribeiro e foi bem nas investidas ao 
ataque. NOTA 7

ANDREY: Efetivo no primeiro 
combate. Também foi muito efetivo 
na saída de bola. NOTA 7

MIRANDA: Entrou no fim. SEM NOTA

MATÍAS GALARZA: Muita 
disposição, mas também muita 
afobação. Precisa mostrar menos 
nervosismo e ter mais calma nas 
tomadas de decisão. NOTA 5

MARQUINHOS GABRIEL: Mostrou 
fragilidade na parte física e se 
arrastou em campo. Destoou na 
ótima atuação do time. NOTA 4

GABRIEL PEC: Um jogo apático. 
Poderia ter dado mais velocidade ao 
time vascaíno. NOTA 5

BRUNO GOMES: Entrou e deu mais 
segurança ao setor defensivo. NOTA 7

GERMÁN CANO: Fez o que mais 
sabe: gol. Deixou o dele e ajudou o 
Vasco a bater o Flamengo com muita 
autoridade. NOTA 8

LÉO JABA: Entrou e mostrou muita 
vontade. NOTA 6

MORATO: Fez um golaço, o terceiro 
do Vasco, e comemorou à la Edmundo, 
tirando onda no Maracanã. NOTA 8,5

CAYO TENÓRIO:  
Entrou, levou amarelo e só. NOTA 5

VASCO

ATUAÇÕES

ca, cobram do clube a compra 
de 12,5% dos direitos que ainda 
pertencem ao Defensor. 

Em vantagem, o Vasco, apli-
cado e motivado após após a 
polêmica mudança da data do 
clássico, não perdoou. Aos 28, 
Cano aproveitou o bom passe 
de Morato para ampliar e co-
memorar como jogador de gol-
fe, seu hobby, o primeiro gol no 
Clássico dos Milhões. De Ger-
son, Diego, Everton Ribeiro, 
Bruno Henrique e Gabigol pou-
co se viu no primeiro tempo.

Com a entrada de Matheu-
zinho e Vitinho, Rogério Ceni 
buscou uma reação. Com uma 
boa vantagem, o Vasco colheu 
os frutos da evolução nas mãos 
de Marcelo Cabo e superou a 
pressão imposta no início do 

segundo tempo. Lucão respon-
deu com boa defesa na finaliza-
ção de Gerson e contou com a 
sorte em chute de Vitinho, que 
parou na trave.

A pressão aumentou, mas, 
quando o Flamengo superou a 
encaixada marcação, Lucão se 
mostrou atento. Aos 32, Mora-
to não desperdiçou o contra-a-
taque e, após o ótimo passe de 
Galarza, fez 3 a 0. Marcelo Cabo 
não quis perder a chance de 
confirmar o ‘chocolate’ e fechou 
o Vasco. A vitória encerrava um 
jejum contra o Flamengo, que 
acumulava oito vitórias e nove 
empates no clássico desde 2016.

No fim, o gol de honra de Vi-
tinho, aos 47 minutos, fez pouca 
diferença e não diminuiu o peso 
da ótima atuação de Lucão.

Local: Maracanã. 
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo. 
Gols: 1º tempo – Léo Matos (6 minutos) e 
Cano (28 minutos). 2º tempo – Morato (32 
minutos) e Vitinho (47 minutos).
Público: Jogo com porões fechados.

Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Willian 
Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; João Gomes 
(Vitinho), Diego n, Gerson e Everton Ribeiro 
(Rodrigo Muniz); Bruno Henrique e 
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

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

FLAMENGO 1 1

VASCO 3 3

FICHA DO JOGO

Bruno Henrique 
cai no gramado: 

atacante teve 
atuação das 

mais apagadas
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Covid-19 é ameaça real à Olimpíada 
Líder político japonês admite cancelamento como último recurso se pandemia não for controlada no país 

O 
número 2 do principal 
partido que governa 
o Japão afirmou que 

os Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados no ano 
passado por causa da pande-
mia do coronavírus, podem 
ser cancelados como último 
recurso, no momento em que 
o país enfrenta um novo surto 
de casos da covid-19.

“Precisaremos cancelar sem 
hesitação se (os Jogos) não fo-
rem mais possíveis”, declarou 
Toshihiro Nikai, em uma en-
trevista ao canal de TV japonês 
TBS. “Se os contágios se propa-
garem por causa da Olimpíada, 

não sei para que serve a Olim-
píada”, acrescentou o secretá-
rio-geral do Partido Liberal De-
mocrata (PLD).

No entanto, ele vê os Jogos 
Olímpicos como uma opor-
tunidade importante para o 
Japão fomentar o apoio da 
população. “Definitivamente, 
queremos fazer dos Jogos um 
sucesso. Para isso, há vários 
problemas que precisam ser 
resolvidos. É importante resol-
vê-los um por um”, comentou.

Governadora de Tóquio, 
Yuriko Koike interpretou as 
palavras de Nikai a 99 dias da 
cerimônia de abertura, marca-
da para 23 de julho. “Eu consi-
dero uma mensagem de ânimo 

forte para conter o coronavírus 
por todos os meios”, disse. O mi-
nistro japonês responsável pela 
campanha de vacinação citou 
a possibilidade de celebrar os 
Jogos sem público, poucas se-
manas depois do anúncio da 
proibição de torcedores es-
trangeiros. “Organizaremos os 
Jogos Olímpicos de maneira 
realista. Pode ser que não te-
nhamos espectadores”, admi-
tiu Taro Kono, em entrevista ao 
jornal japonês ‘Asahi’.

Apesar das garantias do 
Comitê Organizador, a persis-
tência da pandemia e os re-
pentinos focos do coronavírus 
alteram os preparativos, ali-
mentando a incerteza sobre a 

celebração do evento. Tóquio e 
outras cidades japonesas ado-
taram novas restrições sanitá-
rias e eventos-teste olímpicos 
foram adiados. 

A vacinação no país avan-
ça em ritmo lento (1,1 milhão 
de habitantes receberam uma 
dose, em uma população de 126 
milhões). Apesar dos obstácu-
los, o vice-presidente do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), o 
australiano John Coates, decla-
rou que a organização não con-
templa de nenhuma maneira 
um cancelamento: “Claro que 
estamos preocupados. A segu-
rança é nossa prioridade, mas 
pensamos que estamos prepa-
rados para as piores situações”.

Vice-presidente 
do COI adverte que 
organização não 
contempla a hipótese 
de cancelamento dos 
Jogos Olímpicos 

Os Jogos Olímpicos 

estão marcados para 

o período de 23 de 

julho a 8 de agosto

 > Tóquio
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EM BUSCA DO TÍTULO

Renato Gaúcho deixa 
o comando do Grêmio
Depois de eliminação na pré-Libertadores para o Del Valle, 
técnico encerra longa e vitoriosa passagem pelo clube

T
reinador há mais tempo 
no comando de um time 
brasileiro, Renato Gaú-

cho não é mais o comandante 
do Grêmio. Muito pressiona-
do no cargo, ele e a diretoria 
entraram em acordo  para que 
deixasse a função após a eli-
minação do clube na pré-Li-
bertadores pelo Independien-
te del Valle, do Equador, que 
venceu os dois jogos pelo pla-
car de 2 a 1. O treinador Thia-
go Gomes, da equipe sub-21, 
vai comandar a equipe prin-
cipal nas próximas partidas. 

Contaminado pelo corona-
vírus, Renato Gaúcho estava 
afastado das atividades no clu-
be desde o dia 5 deste mês. Ele, 
inclusive, não dirigiu  a equipe 
nos confrontos com o Del Val-
le, porque ficou isolado no ho-
tel da concentração do Grêmio 

O treinador e a diretoria do Grêmio chegaram a um acordo: muitos títulos em longa passagem pelo clube

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

em recuperação. Além do trei-
nador, os auxiliares Alexandre 
Mendes e Victor Hugo Signo-
relli também deixam o clube. 

“O Grêmio e Renato em co-
mum acordo noticiam o fim 
de seu contrato de trabalho e 
relacionamento com o clube. 
Cabe uma referência particu-
lar e pessoal de desempenho, 
títulos, a forma que se com-
portou, e como lealmente e de 

forma muito dedicada defen-
deu os interesses do Grêmio 
e jogadores. Trouxe ao clube 
um grande valor de autoesti-
ma e sempre manteve acesa 
a chama da vitória”, disse o 
presidente Romildo Bolzan 
Júnior em vídeo divulgado 
pela comunicação do clube. 
“O Grêmio só tem a agradecer 
o treinador e sua comissão téc-
nica. Só elogios a sua conduta. 
E, na vida, chega o momento 
de se tomar caminhos novos. 
É desejar ao Renato muito su-
cesso”, acrescentou. 

Renato Gaúcho comanda-
va o Grêmio desde 2016. No 
período, ele conquistou uma 
série de títulos importantes, 
como a Copa do Brasil (2016), 
a Libertadores da América 
(2017), a Recopa Sul-Ameri-
cana (2018), três Estaduais 
(2018, 2019 e 2020) e uma Re-
copa Gaúcha (2019).

Guardiola iguala 
marca de Mourinho 
na Champions
Técnico do City 
agora é um dos 
recordistas de 
semifinais

Ao finalmente quebrar a mal-
dição das quartas de final no 
comando do Manchester 
City, o técnico Pep Guardio-
la alcançou uma marca im-
portante na Champions Lea-
gue. O treinador igualou José 
Mourinho como quem mais 
chegou às semifinais da com-
petição — oito vezes.

Guardiola levou os times 
que dirigiu à posição de qua-
tro melhores da Europa qua-
tro vezes com o Barcelona e 
três com o Bayern de Muni-
que. Já Mourinho conseguiu 
alcançar as semifinais uma 
vez, com Porto e Inter de Mi-
lão, e três vezes, com Chelsea 
e Real Madrid.

A marca alcançada agora 

Guardiola chega à semifinal da Liga dos Campeões pela oitava vez 

por Guardiola já poderia ter 
sido superada antes, se o trei-
nador não fosse eliminado 
três anos seguidos nas quar-
tas de final da Liga dos Cam-
peões da Europa com o Man-
chester City: por Liverpool, 
Tottenham e Lyon (os ingle-
ses também caíram nas oita-
vas de final para o Mônaco).

O técnico do City agora 
tentará chegar à decisão, o 
que não acontece desde a 
temporada 2010/11 quando 

estava no comando do Barce-
lona, sua última conquista de 
Champions. Nas quatro últi-
mas vezes em que Guardiola 
esteve na semifinal, acabou 
sendo eliminado (uma pelo 
próprio Barça e três pelo Ba-
yern de Munique).

Entre os títulos de 
Renato Gaúcho com 
o Grêmio, estão os da 
Copa do Brasil (2016) 
e da Libertadores da 
América (2017)

 > Porto Alegre

 > Manchester, Inglaterra

Nas semifinais da 
Liga dos Campeões, 
o Manchester City 
vai enfrentar o  
PSG, de Neymar
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

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

9ª RODADA /ONTEM

Flamengo 1 x 3 Vasco Maracanã

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Volta Redonda 20 9 6 2 1 16 10 6

 2º Flamengo 19 9 6 1 2 19 7 12

 3º Portuguesa 17 9 5 2 2 14 4 10

 4º Fluminense 16 9 5 1 3 15 10 5

 5º Vasco 13 9 3 4 2 16 12 4

 6º Botafogo 12 9 2 6 1 10 8 2

 7º Madureira 12 9 2 6 1 8 10 -2

 8º Resende 11 9 3 2 4 8 14 -6

 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

10ª RODADA / AMANHÃ

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

 n Os torcedores do Botafogo 
fizeram uma série de protes-
tos após a lamentável elimina-
ção de quarta-feira à noite na 
segunda fase da Copa do Bra-
sil para o ABC de Natal, uma 
equipe da quarta divisão do 
Campeonato Brasileiro. Inad-
missível. Alguns jogadores, in-
clusive, ficaram incomodados 
com a cobrança. Mas eles têm 
que entender que time grande 
é assim mesmo e o torcedor 
do Alvinegro está cansado de 
tanta desgraça.

TIME GRANDE 
É ASSIM

DANIEL CASTELO BRANCO

A SURPRESA MERECIDA

O 
Vasco mereceu ganhar o Flamengo. Não foi 

por sorte. Abriu o placar no início do jogo com 

a bola aérea. Justamente o maior problema do 

time na temporada foi o grande aliado. Léo Matos 

marcou após o bom cruzamento de Zeca. Depois, o 

controle do jogo e da posse de bola foi do Flamengo. 

Tanto que Lucão foi um dos melhores da partida. Mas 

o time de Marcelo Cabo foi cirúrgico, e o segundo gol 

da equipe de São Januário traduz isso. Contra-ataque, 

bela enfiada de Morato e mais bonito ainda foi o do-

mínio do artilheiro nato para finalizar e marcar seu 

primeiro gol contra o Rubro-Negro. O time de Ceni, 

mesmo com o adiamento, não foi bem. Apático no pri-

meiro tempo, viu os dois gols do rival acabarem enges-

sando a tranquilidade que poderia ter para construir 

o resultado e se desesperou. Perde para o Cruzmaltino 

após 6 anos de invencibilidade. Não tem jeito: clás-

sico é clássico. Mesmo sendo surpreendente, não foi 

por capricho do destino. Foi merecimento. E o gol de 

Morato para fechar o placar mostra isso.

Flamengo x Vasco: o Cruzmaltino mereceu ganhar o clássico

 n Muitos questionaram 
a camisa 10 para o baixi-
nho Morato, contratação 
do Vasco na temporada, 
que veio do Bragantino. 
Mas, depois desse clássico 
de ontem, no Maracanã, 
não tem mais o que falar. 
Assistência e gol contra o 
Flamengo e, certamente, 
uma noite inesquecível 
para o canhoto, que pode 
ajudar muito o Gigante da 
Colina no restante da tem-
porada. Olho nele!

MORATO É BOLA

O VASCO TEM LATERAIS

 n Zeca e Léo Matos parecem ter tomado conta de dois dos 
maiores problemas do Vasco nos últimos anos: as laterais. 
Não só pelo gol de um com a assistência do outro, mas prin-
cipalmente pela noção tática e de organização que eles estão 
dando a esse time do Gigante da Colina. Contribuição neces-
sária para o equilíbrio de um grupo que vai disputar, de fato, 
o acesso e o título da Série B.
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