
Parte do objetivo do Atlético no
Brasileirão no ano passado foicum-
prido e, agora, o time busca termi-
nar bem o trabalho na continuação
docampeonato.Issocomeçapelojo-
go de hoje, quando recebe o Vasco,
noAntônioAccioly,às21horas.

Osatleticanos esperam,emcasa,
encaminharapermanêncianaSérie
A,metamaiordoclube.Depois,bus-
carão assegurar a segunda parte do
projeto, que é conquistar uma vaga
naCopaSul-Americana.

Faltam 11 partidas para o Dra-
gãoeamaioriaseránestemês–qua-
troemGoiânia(Vasco,Bahia,Forta-
leza e São Paulo) e dois fora (Atléti
co-MG e Botafogo). O time precisa
mostrarforçacaseira,oquenãotem
sido o forte, pois tem obtido melho-
resresultadoscomovisitante.

O Vasco, adversário de hoje,
começou bem a competição, mas
perdeu muitos jogos, já demitiu

dois treinadores - Ramon Mene-
zes e o português Ricardo Sá Pin-
to - e aposta na experiência e no
currículo de Vanderlei Luxem-
burgo para escapar do rebaixa-
mento. O treinador reestreia no
comando vascaíno depois de co-
mandarotimeem2019.

ALTERAÇÕES
O Atlético soma 34 pontos e,

diantedeVascoeBahia(dia10,do-
mingo), espera encaminhar sua
permanência na Série A. O técnico
MarceloCabofazalgumasmudan-
çasnotime.Dudu(lateraldireito)e
Gilvan (zagueiro), suspensos, são
desfalques. Arnaldo e João Victor
são cotados para substituílos. O
atacante Zé Roberto cumpriu sus-
pensãoetambémdeveretornar.

No Vasco, que tem 28 pontos,
Luxemburgo pretende mexer em
boa parte da equipe. Seis mudan-
çassãoprevistas.Semantiverasal-
terações realizadas nos treinos da
semana, ele deve começar a parti-
dacomozagueiroRicardoGraçae
o lateral esquerdo Henrique nas
posições de Werley e Neto Borges,
respectivamente.Nomeiodecam-
po,osvolantesBrunoGomeseLéo

Gil devementrar nasvagas de An-
dreyeMarcosJunior.

No ataque, Luxemburgo sinali-
zou que voltará a apostar em Yago
Pikachu para a função de ponta, a
exemplo do que ocorrera na passa-
gem do treinador pelo clube em
2019. A outra provável alteração no
setoréavoltadeTallesMagno.

Um estudo do Observatório
do Futebol mostrou que o ata-
canteMarcusRashford,doMan-
chester United, é o jogador com
maior valorde mercadoentre as
principais ligas europeias, com
custoestimadodeR$1bilhão.

Messi, do Barcelona, apare-
ce na 97ª posição (R$ 352 mi-
lhões). Cristiano Ronaldo, da
Juventus, surge na 131ª coloca-

ção(R$306milhões).Atualme-
lhordomundo,Lewandowski,
do Bayern de Munique, ficou
em55°(R$469milhões).

Osbrasileirosmaisbemcolo-
cadosnorankingsãoosatacan-
tesRobertoFirmino(R$569mi-
lhões,32° lugar) e Gabriel Jesus
(R$ 545 milhões, 33° lugar)
-Neymar não aparece na lista
dos100primeiros.

Será sepultado na manhã
de hoje, no Cemitério Jardim
das Palmeiras, o corpo do em-
presárioeex-dirigentedoGoiâ
nia Arnaldo Rabelo. Ele mor-
reu no hospital após se sentir
mal no início da noite de terça
feira, quando ainda estava na
empresadele,nacapital.

Após reclamar de dores no
corpo, Arnaldo foi encaminha-
do ao hospital, mas não resistiu.
Umdosfilhosdele,PauloRober-
to, informouqueo pai tevecom-
plicações de um acidente vascu-
larcerebral(AVC)eumenfarte.

Arnaldo Rabelo tinha 67
anos, era natural de Goiânia e
tevequatrofilhos:PauloRober-
to, Ana Cláudia, Arnaldo Jú
nior e Pedro Henrique, além
de um neto. Casado com Alice
Messias Rabelo, era torcedor
fervorosodoGoiânia.

Arnaldo Rabelo foi diretor fi-
nanceiro,masficoumarcadope-
lo trabalho nas categorias de ba-
se, há cerca de 40 anos. Na Vila

Olímpica, sob o comando dele,
foram revelados nomes como
Niltinho(atacantequesetransfe-
riuparaoGoiás),Hugo(goleiro,
campeão do Mundial Sub-20 de
1983 e que foi para o Flamengo),
Rubinho(volante que foi do Ga-
lo e do São Paulo), Pedro Santa-
na (meia), Ronaldo Castro e
Odon(zagueiros),entreoutros.

JOGADOR CLUBE VALOR(R$)
Rashford ManchesterUnited 1bilhão
Haaland BorussiaDortmund 993,5 milhões
Alexander-Arnold Liverpool 987milhões
BrunoFernandes ManchesterUnited 983,5 milhões
Mbappé PSG 972,5 milhões
Sancho BorussiaDortmund 965milhões
JoãoFélix Atléticode Madri 921milhões
Davies Bayernde Munique 906milhões
Sterling ManchesterCity 891milhões
Havertz Chelsea 885milhões

Arnaldotreinapara
ocuparvagadeDudu,
queestásuspensoe
nãoenfrentaoVasco

ArnaldoajudouoGaloa
revelarvários jogadores

MorreArnaldoRabelo,
ex-dirigentedoGoiânia

Rashford,doManchester
United,éomaisvalioso

EVENTODEVELAÉREALIZADONORIO
Principal evento debase do Paísna vela,o Campeonato Brasileiroda

classeOptimist iniciouontem, no IateClube doRio de Janeiro (ICRJ), na
Urca, zona sulda capital fluminense.O torneio,que reúne maisde 150
criançase adolescentesentre seis e 16 anos, vai até opróximo dia16.
Em2020, ocampeão da flotilhaouro foi o fluminense Lucas Freitas.

OS10JOGADORESQUEVALEMMAIS

FICHATÉCNICA

ATLÉTICO: Jean; Arnaldo, João
Victor (Oliveira), Éder, Nicolas (Na-
tanael); Willian Maranhão (Perei-
ra),MarlonFreitas,Chico;Welling-
ton Rato, Zé Roberto, Ferrareis.
Técnico: MarceloCabo.

VASCO: Fernando Miguel; Léo
Matos, Ricardo Graça, Leandro
Castan, Henrique; Bruno Gomes,
Léo Gil, Juninho, Yago Pikachu;
Talles Magno e Germán Cano.
Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Local: Estádio Antônio Accioly
(GoiâniaGO). Horário: 21 ho-
ras. Árbitro: Sávio Pereira Sam-
paio/DF. Assistentes: Daniel
Henriqueda Silva/DFe José Reinal-
doNascimento Júnior/DF.

ESPORTE
PauloMarcos /Atlético
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