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LLMURO DA GÁVEA É PICHADO

‘Não é aceitável
passar por isso’
Gabigol desabafa após goleada impiedosa

O

técnico Domènec Torrent
errou ao escalar Gustavo
Henrique, que vive má fase na carreira. Poderia ter mantido Thuler e ter colocado Natan
ao seu lado. Demorou a fazer alterações na equipe. Como o centroavante Pedro ficou sem espaço entre os zagueiros do Atlético e
fez uma partida apagada antes de
se apresentar à Seleção,o espanhol
promoveu a entrada de Gabigol,
aos 32 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava 3 a 0.
Fora de forma após ficar 39
dias sem jogar, Gabigol fez o possível nos minutos finais. “Muito
feliz pela minha volta, momento
mais difícil da minha carreira,mas
realmente o jogo não foi favorável
a nós em nenhum momento.Não
é aceitável passar por isso. Temos
um grande elenco, uma grande
torcida, uma decisão na quarta, e
precisamos do apoio deles”, afirmou o atacante,recuperado de lesão no tornozelo. Na rodada passada,o Fla já havia perdido de 4 a 1
do São Paulo, no Maracanã.
Após a goleada por 4 a 0, o clube mineiro provocou o Flamengo
através das redes sociais e postou
uma imagem com a mensagem
“G4L0”,em alusão ao placar do jogo. Em outra mensagem, o Atlético recordou em fotos outras goleadas aplicadas sobre o Flamengo,
com o 4 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2014, e os dois triunfos de
4 a 1 (uma pela semifinal da Copa do Brasil de 2014 e outro pelo
Campeonato Brasileiro de 2015).
No fim da noite de ontem, vazaram fotos de pichações nos muros da Gávea pedindo a demissão
do treinador rubro-negro. “Tá
bem, Dome!” e “Fora, Dome” foram algumas frases do protesto.
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Os mistérios do São Paulo
difícil entender
por que um clube
É
do tamanho do São

Paulo enfrenta tantos
problemas internos.
A estrutura é maravilhosa, com um belo e
confortável estádio,
além de um centro de
treinamento muito
bem equipado, capaz
de atender aos competentes profissionais
das áreas da fisiologia e fisioterapia. A torcida está cotada entre as
maiores do país, tudo apontando
para um cenário de filme de Walt
Disney.Só que a realidade é outra.
Internamente o ambiente é quente e vive em constante

ebulição, algo semelhante ao que acontece por aqui com o
Vasco. Política efervescente e cobranças intermináveis
que tumultuam a vida dos profissionais
que trabalham como
se tivessem alguém
sempre às suas costas. Vejo o São Paulo
como real candidato
ao título tendo ele mesmo como
grande adversário. Quando o time ganha,Fernando Diniz (foto)
é gênio revolucionário. Quando
perde, é Professor Pardal. O cara trabalha mais preocupado do
que mãe de astronauta.

Bicho solto por aí: coronavírus
LLNinguém parece querer acreditar no risco que corre ao optar por não seguir as recomendações das autoridades
sanitárias na prevenção da Covid-19. Repare as pessoas próximas e veja como muitos dos
amigos, parentes ou conheci-

dos estão contaminados. E no
futebol não poderia ser diferente. Tanto nos clubes quanto
nas seleções, veja a quantidade
de atletas infectados. Não embarque nessa de que a pandemia passou, o bicho continua
solto e ativo.

PEDALADAS
Dia de eleição presidencial no Vasco terminou
com tumulto e apagão. A
única novidade foi Leven
Siano sair dizendo que,
se houver anulação, não
disputa mais e devolve as
chaves do clube. Candida-

LL

to tem as chaves do clube?
Liverpool e Manchester
City empatam 1 a 1 pelo
Campeonato Inglês. Gabriel Jesus fez gol de bico e
Roberto Firmino foi sacado
depois de fraca atuação. Tite assistiu preocupado.
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BOLA DENTRO

Oportuna a homenagem que a CBF
prestará ao grande Zagallo, único
cidadão do planeta que tem quatro
medalhas de campeão em Copas do
Mundo (1958, 62, 70 e 94) na gavetinha da mesa de cabeceira.

LL

Gabigol está claramente fora de forma após ficar 39 dias sem jogar

BOLA FORA

O treinador Vagner Mancini já está
sem argumentos para tentar explicar
por que o time do Corinthians, que
tem bons jogadores, não consegue
engrenar na temporada. A Fiel está
pelas tampas.
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