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Flamengo

L

íder disparado do Campeonato Brasileiro, com
55 pontos em 24 rodadas,
recorde na era dos pontos corridos — desde 2003 —, o Flamengo está a somente sete
vitórias de garantir o título.
De acordo com o matemático
Tristão Garcia, do site Infobola, o Rubro-Negro tem 85%
de chances de ser campeão
e garante a taça se ganhar a
metade das 14 partidas até o
término da competição.
“Se vencer metade dos jogos restantes do Campeonato
Brasileiro, o Flamengo terá
uma campanha de oitavo colocado e não seria ultrapassado”, disse Tristão. Segundo ele, o clube tem hoje sete
pontos acima da média de
campeão brasileiro, que seria de 48 nessa altura da competição. No topo da tabela, o
Rubro-Negro abriu enorme
vantagem sobre Santos e Palmeiras, segundo e terceiro colocados, respectivamente.
Sob o comando do técnico
Jorge Jesus, a equipe tem um
desempenho espetacular: ganhou 84,4% dos pontos que
disputou no Brasileiro — são
12 vitórias, dois empates e
uma derrota, com 36 gols a
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Líder do Brasileiro
com oito pontos de
frente, Mengão ergue
a taça se ganhar
metade dos 14 jogos
que faltam, garante
o matemático
Tristão Garcia
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favor e 12 contra. Para se ter
ideia, quando o português
desembarcou no país, o Palmeiras liderava com oito pontos à frente do Flamengo, que
estava em terceiro. O Santos,
à época na segunda posição,
tinha três a mais.
Desde então, o Rubro-Negro arrancou e foi pulverizando a vantagem dos rivais: em
15 rodadas, ganhou 16 pontos
a mais do que o Palmeiras (38

a 22) e 11 a mais do que o Santos (38 a 27).
O Mister conquistou o coração da galera, que tem lotado o Maracanã e não cansa
de homenageá-lo. Virou ídolo.
“São três meses que parecem
três anos”, admitiu Jesus pouco depois de mais um triunfo no Brasileiro: 3 a 1 sobre o
Atlético-MG. E os méritos do
português são inquestionáveis.
Remontou o time desde a defe-

Desde a chegada
do Mister, o time
rubro-negro ganhou
16 pontos a mais do
que o Palmeiras e 11 a
mais do que o Santos

