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Ataque do Vasco
mostra crescimento

GLOBO
Fórmula 1
GP do Brasil
14h10 (vivo)
Campeonato Brasileiro
Grêmio x Flamengo
16h (vivo)
SPORTV

Cruzmaltino fez sete gols nos últimos dois jogos, contra CSA e Fla

O

torcedor do Vasco pode preparar a garganta
para gritar gol amanhã,
contra o Goiás, às 19h30, em
São Januário. Pelo menos no
retrospecto recente, o Cruzmaltino tem mostrado que balançar a rede não é problema.
Nos últimos dois jogos, contra CSA e Flamengo, o time do
técnico Vanderlei Luxemburgo marcou sete gols. Foram
três marcados contra o CSA (3
a 0) e outros quatro no clássico
contra o Rubro-Negro (4 a 4).
“O Vasco vive um momento de transição. Os jogadores
ficam questionados. Cada coisa um é culpado. Se eu fosse
me preocupar com as críticas,
eu não teria time”, lembrou o
treinador após o clássico da
última quarta-feira.
A mudança é parte de um
processo que fez a equipe se
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tornar mais segura ao longo
do tempo e, pouco a pouco,
mais ofensiva. Números do site Footstats mostram que, nos
dois últimos jogos, o Cruzmaltino chutou seis bolas na direção do gol, além de três para
fora contra o Flamengo e uma
longe do gol da equipe alagoana. A eficiência aumentou. Antes, o Vasco chutava no máximo três vezes em direção ao gol
— foi assim em cinco jogos.
Mudanças contra Goiás
O Vasco tem o que comemorar e o que lamentar para
o jogo de amanhã. De positivo, Luxa terá a volta de Leandro
Castan na defesa, após cumprir
suspensão. Em compensação,
Yago Pikachu não joga por ter
tomado o terceiro cartão amarelo. O paraguaio Raul Cáceres
deve ser o lateral-direito titular.

Liga Nacional de Futsal
Joinville x Sorocaba
12h (vivo)
Tá na Área
14h30 (vivo)
Torneio Sub-23
Brasil x Argentina
16h40 (vivo)
Final do Mundial Sub-17
Brasil x México
18h45 (vivo)
Troca de Passes
21h (vivo)
SPORTV 2
Brasileiro Série B
Figueirense x Cuiabá
18h10 (vivo)
ESPN BRASIL
Futebol na Veia
14h (vivo)
Sportscenter
17h50 (vivo)
Linha de Passe
21h (vivo)
TNT

Ribamar fez o gol de empate contra o Flamengo, no fim do jogo

Eliminatórias da Euro
Luxemburgo x Portugal
11h (vivo)
Campeonato Brasileiro
Bahia x Palmeiras
16h (vivo)
FOX SPORTS

RAPIDINHAS...

Brasil faz final
no Sub-17

Fla campeão
feminino

Sub-20:Vasco
eliminado

Depois de vencer a França em uma dura semifinal, a
Seleção Sub-17 disputa hoje, às 19h, a decisão da Copa do Mundo da categoria,
contra o México, no Bezerrão (DF). A expectativa é
que o Brasil repita o segundo tempo do jogo contra a
seleção francesa, que terminou em vitória por 3 a 2 —
os três gols da virada foram
marcados na etapa final.

LLEm jogo disputado no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Flamengo/Marinha venceu o Fluminense,
ontem, de virada, por 3 a 1,
e conquistou o Campeonato Carioca Feminino pelo
quinto ano seguido. Rivena
abriu o placar para o Tricolor, mas Ana Carla e Larissa
(dois) viraram. Na partida
de ida, o Rubro-Negro já havia vencido por 1 a 0.

LLO Vasco foi derrotado pelo Palmeiras ontem, por 1 a
0, em Nova Iguaçu, e acabou
eliminado nas semifinais do
Campeonato Brasileiro Sub20. O gol do Verdão foi marcado por Patrick, aos 44 minutos do segundo tempo. O
jogo de ida terminou em 1 a
1. Hoje, Flamengo e Corinthians se enfrentam para decidir o outro finalista. Na ida,
vitória rubro-negra: 2 a 1.
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Racismo
na Série B
Um torcedor do AtléticoGO foi preso por injúria racial na noite de sexta-feira,
em Goiânia, durante partida da Série B do Brasileiro (1 a 1). Segundo a Polícia
Civil, o atleticano xingou e
fez gestos imitando um macaco em direção ao zagueiro
do Paraná, Eduardo Bauermann, que estava no banco
de reservas. O jogador é ex-atleta do Atlético-GO.
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Central Fox
13h (vivo)
Rodada Fox
17h45 (vivo)
A Última Palavra
21h (vivo)

