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esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca
Hoje
C. do Brasil Quarta

Fluminense
Goiás

18h
21h30

Maracanã
S. Dourada

LLDe portões fechados

Clássico para subir ou sa
Com apenas dois pontos garotada do Gigante da Colina luta para se manter na

A

disputa por um lugar na
semifinal da Taça Rio é o
pano de fundo para mais
um encontro entre Vasco e Fluminense. A inversão dos papeis em 2020 pontua o embate
no Maracanã, hoje, às 18h. Em
busca da primeira vitória na Taça Rio, o Cruzmaltino promoveu mais de 12 promessas, que
ao lado de nomes como Leandro
Castan e Guarín têm a missão de
evitar uma nova eliminação precoce. Referência pela‘fábrica’ em
Xerém, o Tricolor, que lidera o
Grupo B, com seis pontos, enquanto o arquirrival soma dois,
tem apostado na maturidade
sob o comando de Odair Hellmann.
Com o cargo em risco, Abel
Braga tem a missão de convencer. Apesar do alto nível de insatisfação pelas últimas atuações, o
treinador tem mérito na recuperação do bom futebol de Andrey,
além de ser o maior incentivador de Vinícius, prata da casa que
herdou a vaga de Talles Magno,
machucado. Vencer e convencer é o desafio de Abelão & Cia.
“Tem hora que você chega num
determinado momento que não
tem nome.Vou colocar o que me
dê a resposta”, disse o treinador.
Conhecido pelo aproveitamento de sua base, o Fluminen-

se até utilizou jovens no início de
2020, mais por conta de lesões e
não regularizações de alguns reforços. Quando teve todo o grupo à disposição, Odair passou a
utilizar apenas Marcos Paulo e
Evanilson, titulares absolutos, e
eventualmente Miguel, que se lesionou. O grupo principal ainda conta com o goleiro Marcos
Felipe.

Marrony, de 21, é a
esperança do Vascão
para o clássico

Com o cargo
em risco, Abel
Braga tem
a missão de
convencer
A redução de peças recémsaídas de Xerém nos jogos muito se deve ao projeto de equipe Sub-23, que visa a facilitar
a transição aos profissionais.
Muitos foram relacionados no
início da temporada, casos de
Lucas Barcellos, Gabriel Capixaba, Higor e Matheus Pato. A
tendência é que, ao longo das
competições, esses nomes ganhem mais oportunidades à
medida que Odair precise de
peças. Hoje, Callegari e Wisney sonham com uma chance.

VASCO

FLUMINENSE

Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo
Graça, Miranda (Ulisses) e Alexandre
(Riquelme); Andrey, Raul e Marcos Jr;
Vincius (Benítez), Germán Cano e Marrony.. Técnico: Abel Braga

Muriel; Igor Julião, Matheus Ferraz,
Nino e Egídio; Hudson Rodrigues, Yago
Rocha e Nenê; Evanilson, Marcos Paulo e Wellington Silva. Técnico: Odair
Hellmann

Local: Maracanã
Árbitro: João Batista de Arruda
Assistentes: Silbert Faria Sisquim e Rafael Gomes Rosa
Horário: 18h
TV: Premiere

Rafael Ribeiro/Vasco

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: José Carlos Araújo
Comentarista: Washington Rodrigues

Vasco defende série invicta contra o Fluminense
LLOs momentos semelhantes de
Vasco e Fluminense fora e dentro de campo não se refletem
nos confrontos diretos. Hoje,
pela Taça Rio, o Cruzmaltino
defende uma invencibilidade
de dez compromissos diante
do Tricolor das Laranjeiras —
sete vitórias e três empates.
Curiosamente, o Fluminense

era comandado porAbel Braga na
última vez em que venceu o clássico, em abril de 2017, com gols de
Richarlison,Wellington Silva e Léo
Pelé. Agora do outro lado, Abelão
precisa aumentar o tabu para não
ficar ainda mais ameaçado no cargo,já que a diretoria chegou a consultar Eduardo Barroca,do Coritiba, que descartou o negócio.

Mesmo na corda bamba e
muito pressionado no cargo,
Abel vai preservar quatro titulares: Werley, Leandro Castan, Henrique e Guarín, todos
poupados visando jogo contra
o Goiás, quarta que vem, pela
terceira fase da Copa do Brasil,
depois de se derrotado por 1 a
0 no Estádio de São Januário.

