8

Domingo, 11.7.2021 I O DIA

I 2ª EDIÇÃO

PUNIÇÃO NA EUROCOPA
A Federação Inglesa terá de desembolsar R$ 108 mil de multa por atos hostis de sua
torcida na semifinal contra a Dinamarca, em Wembley. O valor é referente à punição
após problemas como a utilização de laser no rosto do goleiro Schmeichel.

COPA AMÉRICA

FLAMENGO

No Maracanã, Brasil cai
diante da Argentina

Mengão anuncia
Renato Gaúcho

Di Maria marcou o gol do título dos hermanos, após falha do lateral Renan Lodi

E

m uma decisão marcada pela desorganização
no Maracanã, com pessoas aglomeradas em
portões de acesso para conseguir a credencial e assistir ao
jogo das arquibancadas, Brasil
e Argentina protagonizaram
uma final de Copa América
com muita rivalidade, discussões e lances de emoção. Apesar da garra dos brasileiros, o
título ficou com os argentinos,
que venceram por 1 a 0, marcando a primeira conquista
de Lionel Messi com a sua seleção. O gol da conquista foi
marcado por Di Maria, após
bobeada de Renan Lodi, ainda
no primeiro tempo.
A seleção brasileira começou melhor no jogo, tendo a
posse de bola e se impondo
diante dos argentinos. Mas a
partida, em um determinado

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

O lateral-direito Danilo em ação na final diante da Argentina

momento, teve muitas faltas
fortes no meio de campo e briga pela bola, com a Argentina
tentando “catimbar” o jogo. E,
aos 21, os hermanos abriram
o placar, após uma bobeada
de Renan Lodi. De Paul lançou para Di María, que contou

com bobeira do lateral para
sair frente a frente com Ederson. Por cobertura, com categoria, balançou a rede.
A segunda etapa começou
com o mesmo roteiro que
terminou o primeiro tempo:
muita “catimba”, faltas des-

BOTAFOGO

Alvinegro empata com a Raposa
Fogão conta com três gols de Chay e chega aos 13 pontos

necessárias no meio e poucos
lances de inspiração. Messi, no
lado da Argentina, e Neymar,
pelo Brasil, eram os jogadores
quem mais buscavam fazer
algo diferente no duelo. O camisa 10 brasileiro sofria com
a forte marcação adversária.
Aos 17, Tite colocou Vinicius Junior no lugar de Everton Cebolinha, e o atacante
do Real Madrid entrou muito
bem. Na segunda metade do
segundo tempo, o Brasil foi
para cima da Argentina na
base do desespero, com pouca
organização. Mas foi em vão.
Após o apito final, Neymar,
que novamente bateu na trave em uma competição com
a Seleção, chorou bastante no
campo. A cena comoveu outros atletas da equipe brasileira, que tentavam dar força ao
camisa 10.

O Flamengo já tem novo
treinador. Em menos de
24 horas após a saída de
Rogério Ceni, o Rubro-Negro anunciou que Renato
Gaúcho será o técnico da
equipe. Hoje, às 18h15, no
Maracanã, o Flamengo enfrenta a Chapecoense pelo
Brasileiro, sendo dirigido
por Maurício Souza, comandante do sub-20.
Renato estava sem clube desde que deixou o
Grêmio, em abril. Ele fechou contrato até dezembro, com a possibilidade
de renovação, caso Rodolfo Landim seja reeleito.
Existe a chance de Renato marcar presença no Maracanã para acompanhar a
partida contra a Chape. O
empresário de Renato Gaúcho, Gerson Oldemburg,
conhecido também como
Gauchinho, foi quem representou o treinador nas conversas com o Flamengo, ontem. Enquanto o treinador
jogava o tradicional futevôlei, em Ipanema, na Zona

Sul do Rio, o seu representante
tocava o processo com Marcos
Braz e Bruno Spindel, vice de
futebol e diretor executivo,
respectivamente.
Internamente, Renato Gaúcho não foi unanimidade no
primeiro momento. A recusa
do treinador em 2018, depois
de dar o “ok” e acabar renovando com o Grêmio, não pegou bem, e alguns membros
da cúpula do Flamengo não
gostaram. Deixado o orgulho
de lado, a diretoria entendeu
que Renato Gaúcho é a melhor
escolha neste momento, e encaminhou o acerto.
A saída de Ceni foi anunciada na madrugada de ontem. Ele chegou ao clube em
novembro do ano passado e
foi pressionado após as eliminações na Libertadores e
na Copa do Brasil. O título do
Brasileiro deu a ele alguma
confiança. Na atual temporada, foi campeão da Supercopa do Brasil e do Carioca
e classificou o time para as
oitavas da Libertadores, mas
seguiu sendo criticado.

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

VITOR_SILVA

Botafogo e Cruzeiro fizeram
um jogo de grande emoção,
principalmente no segundo tempo, no Nilton Santos. Após ficar duas vezes
na frente, o Glorioso cedeu
a virada ao rival, mas no fim
buscou o empate em 3 a 3.
Chay foi o destaque, marcando os três gols do Glorioso,
que chegou aos 13 pontos,
em 10º lugar.
Com sete minutos, Diego
Gonçalves passou pela marcação de Cáceres e foi derrubado na área por Léo Santos.
Na cobrança, Chay marcou.
A Raposa ainda tentou reagir, mas não conseguiu no
primeiro tempo.
Na segunda etapa, o Botafogo não se segurou. Aos oito

Chay foi destaque, com três gols

minutos, Bruno José invadiu
a área e cruzou, Gilson apareceu para tentar cortar, mas
fez contra.

Chay, então, recolocou
o Glorioso em vantagem:
Daniel Borges recebeu de
Diego Gonçalves e cruzou,
a bola se ofereceu para o ex-jogador da Portuguesa, que
finalizou.
Mas, aos 18, Kanu colocou
o braço na bola e a arbitragem marcou pênalti. Marcelo Moreno cobrou, o goleiro
alvinegro defendeu e, no rebote, o boliviano aproveitou
e fez 2 a 2. A Raposa virou
aos 24, com Marcelo Moreno
acertando belo chute.
O Glorioso foi para cima.
Aos 46, Marco Antônio foi
derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Na
cobrança, novamente Chay
bateu e empatou em 3 a 3.

N A demissão de Rogério
Ceni (foto) era esperada, o
áudio em que o analista de
mercado Roberto Drumond
fazia ferozes críticas ao comportamento do treinador foi
o grito de alerta, e as consequências não poderiam ser
outras. Às 2h46 de ontem,
o Flamengo comunicou oficialmente a decisão que alcança também seus auxiliares. Na tarde de sexta-feira,
um amigo me passou a informação de que o presidente
Landim, acompanhado de
uma pessoa que não identi-

EVENTO-TESTE
NO MARACANÃ
N Como

FLUMINENSE

VASCO

Com Lucca inspirado, Cabo festeja
Tricolor bate o Sport vitória
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com alguns jogadores poupados e com um Lucca endiabrado, o Fluminense encarou
o Sport, na Ilha do Retiro, pela
11ª rodada do Brasileirão, e, de
virada, venceu o jogo por 2 a
1. O Leão saiu na frente com
André, de pênalti, ainda no
primeiro tempo. Porém, na
segunda etapa, o camisa 7 tricolor marcou duas vezes e deu
a vitória ao time carioca.
O Fluminense não tomou
conhecimento do Sport e foi
para cima do adversário no
início do jogo. Mas, aos 39, o
Sport balançou a rede. Ricardinho cruzou, e David Braz
abriu o braço, desviando a
bola. A arbitragem marcou
pênalti na jogada. André cobrou e fez 1 a 0.
O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo. Nenê saiu para dar lugar

Lucca foi o destaque do jogo

a Lucca, que entrou elétrico
na partida. Aos 21, Danilo
Barcelos cruzou, e o camisa 7
botou para dentro, empatando o jogo. O Tricolor manteve a postura ofensiva. Aos 27,
Lucca, o nome do jogo, botou
o Fluminense na frente. Danilo Barcelos cobrou escanteio e
colocou na cabeça do atacante,
que finalizou bonito.

cruzmaltina

Em São Januário, o Vasco
derrotou o Sampaio Corrêa e voltou a conseguir um
resultado positivo na Série
B. O técnico Marcelo Cabo
comemorou o resultado
conquistado na última sexta-feira e avaliou o fato de a
sua equipe ter ficado muito
menos com a posse de bola
que o adversário.
“Sampaio Corrêa ficou
com a posse de bola, e a
gente ficou com os três
pontos. Nos jogos em que
perdi em casa, a nossa posse de bola foi maior. Foi
uma estratégia que elaboramos e vencemos. O Vasco
não começou bem a Série
B, mas tenho certeza de que
vai terminar com o acesso”,
afirmou o técnico.

estava previsto, a
Conmebol conseguiu botar público no Maracanã
na final da Copa América
entre Brasil e Argentina. O
prefeito Eduardo Paes fingiu fazer jogo duro, mas cedeu, liberando a presença
de dez por cento da capacidade do estádio, alegando
ser um evento-teste. A Federação Carioca de Futebol
quis fazer um evento-teste
no clássico Fla-Flu pela decisão do Campeonato Estadual e não foi permitido.
Se pedir de novo, provavelmente ouvirá que o teste
não foi aprovado. Manda
quem pode.

ficou e que não era o Marcos
Braz, estava reunido com Renato Portaluppi em Copacabana. Na mesma hora, senti o
cheiro de batata assada. Ceni
assumiu o Flamengo em novembro e deixa a equipe em
12º lugar, com 12 pontos ganhos, quatro vitórias e quatro derrotas, com dois jogos a
menos. Foi a melhor solução
para o próprio Ceni que, completamente perdido, já tinha
arriado a mochila. Mauricio
Souza, treinador da base, comandará a equipe no jogo de
hoje com a Chapecoense.

PEDALADAS
N Galera rubro-negra
e xagera anunciando
para 16 horas o confronto entre Inglaterra e Itália, pela final da Eurocopa, como preliminar de
Flamengo x Chapecoense, às 18h15.
N A proposta dos clubes da

BOLA DENTRO
N Três brasileiros com
dupla nacionalidade,
Rafael Tolói, Emerson
Palmieri e Jorginho estarão na equipe da Itália
que enfrenta a Inglaterra na final da Eurocopa.

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

Série A para criação da Liga
ganha corpo. Quero ver o comportamento dos dirigentes na
hora de rachar a grana.
N O técnico Felipão pegou o
Grêmio com a meta de escapar do rebaixamento no
Campeonato Brasileiro, se
der para mais verá depois.
BOLA FORA
N Depois de adoçar a boca

dos japoneses com a possibilidade de dez por cento
de lugares nas arenas, as
autoridades sanitárias decretaram a Olimpíada sem
público em Tóquio.

