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Vinícius visita projeto 
social em São Gonçalo

Dourado prevê melhora 
do Flu na temporada

O  e l e n c o 
r u b r o - n e g r o 
deu mais uma 
most ra de so-
l id a r ie d ade e 
amor ao próxi-

mo nesta quinta (5). Dois 
dias depois de uma visita 
ao Inca, jogadores rubro-
-negros foram a um projeto 
social em São Gonçalo.

Everton Ribeiro e Vinicius 
Jr fizeram parte da festa de 
dia das crianças do Craque 
do Amanhã, projeto espor-
tivo que não só promove a 
prática esportiva, mas tam-
bém estimula a formação 
educacional e cidadã para 
centenas de crianças. Os 
rubro-negros participaram 
de bate-papo em que fala-
ram sobre suas trajetórias no 
futebol, sempre passando a 
mensagem de perseverança 
para os jovens. Os atletas 
foram presenteados ainda 
com placas comemorativas 
e camisas do projeto, que 
foram autografadas pelas 
crianças participantes.

E- Ga mes – O F la mengo 
apresentou na sexta-feira 
o Flamengo eSports, onde 
o clube terá uma equipe 

O Fluminense 
tem a semana 
l i v r e  p a r a  s e 
preparar para o 
próx imo com-
promisso pelo 

Ca mpeonato Br a si lei ro, 
contra o Flamengo, no dia 
12, às 17 horas, no Mara-
canã. Nesta quinta, o téc-
nico Abel Braga comandou 
o treinamento, e Henrique 
Dourado lamentou o mo-
mento compl icado, ma s 
exaltou a importância de 
uma vitória no clássico.

“Sabemos que enfren-
tamos uma situação difícil, 
estamos passando por um 
momento turbulento e te-
mos pela frente confrontos 
diretos pela briga. Não po-
demos deixar nada de fora 
atrapalhar o rendimento 
dentro de campo e vamos 
unir forças para sair dessa 
situação”, disse o atacan-
te em entrevista coletiva. 
Dourado, inclusive, acredita 
que uma vitória no clássico 
contra o Flamengo pode 
dar a motivação necessária 
para o Fluminense melhorar 

dedicada aos esportes ele-
trônicos. A inclusão do Mais 
Querido neste mundo atende 
uma demanda que cresce em 
números impressionantes 
em todo o planeta e marca 
mais um gol de inovação 
no que envolve o marketing 
Rubro-Negro. O Flamengo é 
o primeiro clube de futebol 
do Brasil a ter uma equipe de 
eSports, e reforça o seu posi-
cionamento entre o público 
mais jovem. 
Segundo estudos realizados, 
os esportes eletrônicos mo-
vimentarão mais de US$ 700 
milhões apenas em 2017, en-
volvendo patrocínios, direi-
tos, audiência e premiações. 
Na Europa, vários times já 
possuem suas equipes e dis-
putam campeonatos anuais 
com recordes de audiência. 
O projeto, no Flamengo, é 
capitaneado pelo vice-pre-
sidente de marketing, Daniel 
Orlean, que apresentou-o à 
imprensa hoje, em evento 
que contou com a presença 
dos parceiros da Tw itch, 
patrocinadora oficial do Fla-
mengo na área, e da Cursor, 
empresa especializada em 
projetos e posicionamento 
de marcas neste ambiente.n 

no Brasileirão. Atualmen-
te, o Tricolor carioca é o 
16º colocado, com apenas 
um ponto a mais do que o 
primeiro time na zona de 
rebaixamento, o Sport.

“Quando se trata de clás-
sico, é uma grande opor-
tunidade para deslanchar, 
vencer, ganhar moral no 
campeonato, readquirir a 
confiança. Acredito que o 
clássico vai poder ditar mui-
tas coisas para as próximas 
partidas que temos pela 
frente”, finalizou o Ceifador. 

Samorin – Com um gol de 
Horváth, o STK Fluminense 
Samorin empatou em 1 a 
1 com o FK Pohronie nes-
ta sexta-feira, em Pohro-
nia. O empate fora de casa 
mantém a equipe a quatro 
jogos sem perder e, até o 
fechamento desta rodada, 
na 13ª posição da Liga II da 
Eslováquia.

O próximo confronto do 
Samorin acontece no sába-
do, 14 de outubro, contra o 
Spisska Nova Ves, às 10h, no 
Pomlé.n 

Meia se recuperou de problema na coxa direita e deve encarar o Avaí, no Sul

Wagner: feliz com retorno 
aos campos após lesão

Desfalque nas 
partidas contra 
Sport Recife e 
Chapecoense, 
o meio-campo 
Wagner está re-

cuperado de uma lesão na 
coxa direita, vem treinando 
normalmente no Complexo 
Esportivo de São Januário e 
está à disposição do treinador 
Zé Ricardo para o próximo 
compromisso do Vasco da 
Gama no Campeonato Brasi-
leiro, contra o Avaí, na quarta, 
às 21h45, no Estádio da Ressa-
cada, em Florianópolis.

“Estou recuperado e trei-
nando há alguns dias. Fico 
feliz. Foram dois jogos apenas 
torcendo. Espero voltar me-
lhor do que eu estava naquele 
boa sequência. Tive até sorte 
porque o Campeonato Bra-
sileiro parou em virtude da 

Seleção e estou tendo tempo 
para treinar e recuperar o 
ritmo. Estarei do mesmo nível 
dos companheiros na hora 
que retornar. Não vou ter tanto 

problema com o ritmo de jogo, 
como foi nas outras vezes que 
estive fora por lesão, até por-
que voltava e já tinha jogo na 
quarta ou no domingo. Vai dar 

para chegar 100% nesse jogo”, 
afirmou o armador.

Se nas últimas partidas a 
equipe cruz-maltina tem se 
destacado pela solidez defen-
siva, o rendimento no ataque 
ainda não é o ideal. Pelo me-
nos foi isso que afirmou o 
treinador Zé Ricardo em sua 
última entrevista coletiva. 
Quando questionado sobre o 
número baixo de gols no Cam-
peonato Brasileiro, Wagner 
demonstra tranquilidade. Para 
o meio-campo, o Gigante irá 
acertar a pontaria em breve.
“Quando o Zé chegou, ele 
queria melhor a zaga, em 
primeiro lugar. Evoluímos 
bastante nesse setor. Antes, 
a gente levava três gols por 
partida. Agora chegamos a 
ficar alguns jogos sem sofrer 
gols. Foi um passo positivo”, 
declarou Wagner.n

Paulo Fernandes / Vasco

O meia Wagner pode melhorar o passe do time do Vasco diante do Avaí

Arnaldo mira duelo com a Chape 
e renovação com o Botafogo

 Botafogo está 
se preparan-
do para seu 
próximo com-
promisso, que 
acontece na 

quarta-feira (11), contra a 
Chapecoense, no Engenhão, 
às 19h30 (de Brasília). A equi-
pe vem de derrota para o 
Vitória por 3 a 2 e quer voltar 
a triunfar. Por isso, o lateral-
-direito Arnaldo quer usar o 
revés como motivação para 
o jogo.

“Perder é doído, ainda 

mais do jeito que foi. Uma 
fatalidade, mas já mostra-
mos em outros jogos que as 
derrotas nos fortaleceram. 
Pensamos sempre no pró-
ximo jogo e agora teremos 
a Chapecoense pela frente. 
Vamos pensar primeiro neles 
para depois pensarmos no 
Vasco”, declarou o atleta. 

Arnaldo chegou ao Bota-
fogo em maio, após deixar o 
Ituano. Apesar de a renovação 
do jogador com o clube já 
estar encaminhada, o lateral 
direito ratificou sua vontade 

de continuar defendendo o 
Glorioso.

“Quero ficar e isso é o 
mais importante. Se ambas as 
partes querem tem tudo para 
dar certo. Acho que estou no 
caminho certo e agora tenho 
que focar no meu trabalho 
para melhorar ainda mais. 
Sempre é preciso algo a mais. 
É um passo muito importante 
na minha carreira”, finalizou. 

Atualmente, o Botafogo 
aparece na sexta colocação, 
com 40 pontos conquistados 
e na zona de classificação 

para a próxima Libertadores.
Começou neste sábado 

pelo site www.botafogo.com.
br/ingresso a venda para Bo-
tafogo x Chapecoense, jogo 
que será disputado na próxi-
ma quarta-feira, às 19h30, no 
Estádio Nilton Santos, válido 
pela 27ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Com promo-
ção, os preços serão entre R$ 
10 e R$ 40. A venda nos postos 
físicos se inicia segunda-feira. 
A torcida alvinegra está con-
vocada a prestigiar e jogar 
junto com o time.n

Lateral pede foco ao grupo diante dos catarinenses e quer ficar em 2018




