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HAMILTON VENCE EM PORTIMÃO
Lewis Hamilton (foto) triunfou no GP de Portugal de Fórmula
1, em Portimão. Max Verstappen terminou em segundo e
Valtteri Bottas, que largara na pole, completou o pódio.

FLUMINENSE

FLAMENGO

Tricolor empata com a
Lusa e mantém vantagem

Rogério Ceni tranquiliza
sobre Willian Arão

Na Ilha do Governador, Chay e Abel Hernández, ambos de pênalti, marcam os gols

C

om nove titulares poupados, o Fluminense
empatou com a Portuguesa, por 1 a 1, no
primeiro duelo pela semifinal
do Carioca, ontem, no Luso-Brasileiro. De pênalti, Chay
e Abel Fernández marcaram
os gols. O Tricolor, que, no
próximo domingo joga pelo
empate para avançar à final,
teve como destaque o goleiro
Marcos Felipe e o promissor
Gabriel Teixeira.
De olho no compromisso
contra o Junior Barranquilla,
quinta-feira, pela Libertadores, Roger Machado confirmou apenas dois titulares na
semifinal: o goleiro Marcos Felipe e o lateral-esquerdo Egídio, que cumprirá suspensão
em Barranquilla.
Embalada pela melhor
campanha no Carioca em seus

Cazares em ação contra a Lusa: Tricolor jogará por empate para ir à final

97 anos, a Portuguesa mostrou
a razão de ter deixado concorrentes como Botafogo e Vasco para trás. E não foi preciso
a ajuda do conhecido ‘vento
uivante’ no Luso-Brasileiro

para abrir o placar. A mãozinha veio de Ganso, literalmente. Na estreia do VAR na competição, o árbitro Alexandre
Vargas Tavares de Jesus, após
quase cinco minutos de análi-

BOTAFOGO

Alvinegro e Nova Iguaçu ficam no 0 a 0
Vaga na final da Taça Rio será definida no próximo fim de semana
VITOR SILVA/BOTAFOGO

Botafogo e Nova Iguaçu entraram em campo ontem
pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. No Nilton
Santos, as equipes tiveram
poucas oportunidades claras
de gol e não saíram do 0 a 0.
Nas escassas oportunidades
que criaram, pararam nos
goleiros Douglas Borges e
Luis Henrique. Os times voltam a se enfrentam no próximo fim de semana para definir o finalista da Taça Rio.
A primeira boa chance do
jogo ocorreu para o lado do
Alvinegro. Aos seis minutos, Felipe Ferreira fez um
cruzamento na cabeça de
Marco Antônio, mas o meia
finalizou para fora. Até a parada técnica, aos 20 minutos, o Botafogo dominou o
meio-campo e comandou as
ações do jogo, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chutes ao gol.
Pedro Castro assustou Luis
Henrique com um forte chute de fora da área aos 23, que

Marco Antônio em ação contra o Nova Iguaçu: jogo de poucas emoções

passou rente à trave.
A chegada de mais perigo
do Nova Iguaçu só aconteceu aos 32 minutos, quando
Anderson Kunzel arrisou um
chute de fora da área, que
passou perto do gol de Douglas Borges.
O segundo tempo começou sem grandes emoções,
até que, aos 15 minutos,
Anderson Kunzel recebeu
cruzamento na área e cabe-

ceou para a grande defesa
de Douglas Borges. Na volta
da parada técnica da etapa
final, Matheus Nascimento
arriscou chute da entrada
da área, mas Luis Felipe
defendeu. Na reta final do
jogo, nenhuma das equipes
levou muito perigo, e o placar não se alterou até o apito
final. A vantagem do empate
para a próxima partida é do
Nova Iguaçu.

VasPix viraliza e ganha força
Torcida apoia, e clube arrecada mais de R$ 200 mil no sábado

Repatriado, Romulo fez o seu ‘Pix’

anos, Romulo fez o seu ‘Pix’. O
volante, de 30 anos, que fez a
reestreia com a camisa cruz-

maltina na derrota para o Madureira, no sábado, postou o
comprovante do depósito.
Após a repercussão do
movimento, a assessoria de
imprensa do Vasco confirmou que a chave Pix vazada
pela torcida é, sim, do clube. No entanto, frisou que a
iniciativa não partiu da diretoria. Vítor Roma, vice-presidente de Marketing e Novos
Negócios do Vasco, informou
numa publicação em seu
perfil oficial no Twitter de
que não se trata de ‘golpe’
o movimento iniciado pelo
torcedor vascaíno.

Além de não poder contar
com Rodrigo Caio, o técnico Rogério Ceni não terá
Gerson, com lesão na coxa
esquerda, e ainda não definiu o seu substituto para
o duelo de amanhã, contra
a LDU, em Quito, pela Libertadores. Pelo menos, o
Flamengo não corre o risco
de também perder Willian
Arão, que saiu de campo na
vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, com dores na
perna direita.
“O Arão se colocou à disposição. Era um dos jogadores que eu ia segurar para
descansar, porque vinha
jogando semana a semana,
mas ele estava um pouco
mais inteiro que o Bruno
(Viana). Depois tomou uma
pancadinha na perna, nada

Arão sentiu dores no sábado

que preocupe para o próximo
jogo, mas eu preferi tirá-lo e
já dar um pouco de ritmo ao
Bruno”, explicou Ceni.
Em relação a Gerson, o treinador rubro-negro não deve
contar com ele por pelo menos mais três partidas, já que
a expectativa de recuperação
é de 10 a 15 dias, em princípio.
“Gerson tem um edema na
posterior da coxa. Para esta
partida não vai estar presente
com a gente. É uma lesão leve.
Difícil substituir, mas temos
jogadores que hoje (ontem)
trabalharam”, completou Rogério Ceni.

a palinha do apolinho
n e-mail: apolinho@odia.com.br

Washington Rodrigues

PEITO DO PÉ DO PEDRO É PERFEITO

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

N O Flamengo praticamen-

VASCO

A abertura da ‘caixa-preta’ do
Vasco revelou na sexta-feira
uma dívida estimada em R$
832 milhões. Ao divulgar a
gravidade da situação financeira do clube, a diretoria,
que tem executado uma série
de ações para cortar custos,
conta com o movimento espontâneo da torcida, que está
se mobilizando para doar dinheiro ao Cruzmaltino.
O #VascoPix e o #VasPix
viralizaram nas redes sociais
e o clube registrou no sábado o depósito de mais de R$
200 mil em sua conta. Repatriado pelo Vasco após nove

se, confirmou o toque de mão
do camisa 10. Com categoria,
Chay converteu a cobrança,
aos 14 minutos.
A falta de entrosamento não ajudava o Tricolor. A esperada reação após o intervalo
demorou a acontecer. O alívio
veio após a confirmação, via
VAR, do pênalti no toque de
mão do zagueiro Diego Guerra. Firme na batida, Hernández empatou, aos 11. O jogo ficou aberto, mas a Lusa atacava
com mais apetite. Na bomba
de Cafu, Marcos Felipe mais
uma vez entrou em ação para
evitar o gol.
Com a entrada de Kayky,
Bobadilla e Caio Paulista, Roger Machado apostou numa
pressão, mas o goleiro Marcos Felipe apareceu mais uma
vez para defender a bomba de
Mauro Silva.

Técnico confirma
Gerson fora do
jogo de amanhã
contra a LDU

te garantiu presença na final do Cariocão, conseguindo a vantagem com equipe
mista onde se destacaram
Michael, que além de fazer
sua melhor performance,
coroou a atuação com duas
arrancadas fulminantes
que terminaram em gols,
e Pedro (foto), autor dos
gols do jogo. Michael não
me surpreendeu, fez o que
sempre esperei que fizesse,
usou a velocidade e facilidade de driblar com inteligência, procurando enten-

BOM JOGO NA ILHA
DO GOVERNADOR
N Portuguesa

e Fluminense empataram ontem na
Ilha do Governador em 1 a
1 num bom espetáculo, em
que brilharam os goleiros
Neguetti e Marcos Felipe.
Jogo franco, com a busca
permanente pelo gol, o que
resultou em 37 arremates,
sendo 21 dos tricolores e
16 da Lusa. O Fluminense
manteve a vantagem do
empate para a decisão de
domingo, às 16h, no Maracanã, mas sacou que não
vai encontrar moleza. Com
vitória do Fluminense ou
novo empate, teremos um
Fla-Flu na final do Campeonato Carioca.

der o jogo coletivo, sabendo
usar as virtudes, deixando
de ser previsível. Vai crescer se continuar trabalhando as deficiências. Pedro é
típico atacante que só pensa
no gol, conhece caminhos
e atalhos. Surge como um
fantasma na área adversária
levando pânico aos defensores. Vale lembrar que falo de
dois jogadores reservas que
responderam pelos titulares
poupados por Rogério Ceni
para estarem frescos amanhã contra a LDU, em Quito,
jogo da Copa Libertadores.

PEDALADAS
N Briga pelo argentino
Lionel Messi esquenta.
Sem revelar valores, o Paris Saint-Germain confirma interesse em juntar
a dupla Neymar-Messi
novamente. Dirigentes
do Barcelona de tão aflitos ofereceram contrato

BOLA DENTRO
NA

Portuguesa marca
presença no Cariocão pela
organização da equipe comandada por Felipe Surian.
No empate com o Fluminense, mostrou que não
está na semifinal por acaso.

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

de 10 anos ao argentino, que
pararia de jogar e seguiria
recebendo.
N Alef Manga, de 26 anos,
atacante destaque do Volta Redonda na disputa do
Campeonato Carioca, é alvo
de vários clubes, entre eles o
Fluminense.
BOLA FORA
N Insatisfeito cm criticas

internas, Paolo Guerrero
pede rescisão de contrato no Internacional. Pouco aproveitado, Guerrero
tem contrato vigente até
o fim do ano.

