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Botafogo vai 
para cima, 
cria melhores 
chances, mas 
não consegue 
balançar a rede 
do Cuiabá e dá 
adeus à Copa do 
Brasil. P. 02
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Cuiabá Botafogo

Botafogo eliminado
Time pressiona mas não sai do 0 a 0 com o Cuiabá e está fora da Copa do Brasil

O 
Botafogo está eliminado 
da Copa do Brasil. Ontem 
à noite o Glorioso empa-

tou em 0 a 0 com o Cuiabá, na 
Arena Pantanal. Como perdeu 
o jogo de ida por 1 a 0, no Está-
dio Nilton Santos, a equipe ca-
rioca não conseguiu garantir a 
classificação para as quartas de 
final da competição.

Precisando correr atrás do 
resultado, o Botafogo começou 
a partida conseguindo ocupar 
o campo de ataque durante a 
maior parte do tempo, tendo a 
posse de bola em 68% do tem-
po. No entanto, a equipe alvine-
gra esbarrou em suas deficiên-
cias técnicas e pecou nas finali-
zações. O jogador mais partici-
pativo da equipe alvinegra na 
primeira etapa foi o meia Bruno 
Nazário, que se movimentou 
bastante e tentou abrir espaços.

Por ter mais a bola e se lançar 
bastante ao ataque para buscar 
o placar, o Botafogo acabou dei-
xando alguns espaços defensi-
vamente, que resultaram em 
boas chances do Cuiabá. A mais 
perigosa delas aconteceu aos 
40 minutos, quando Maxwell 
recebeu na área e bateu coloca-
do, mas Diego Cavalieri fez boa 
defesa e garantiu a igualdade 
do placar no primeiro tempo.

Na volta para a segunda eta-
pa, a história não foi diferente. 
O Botafogo continuou tendo 
mais a bola, mas era punido 
pela falta de capricho nas con-
clusões. Sendo assim, o técni-
co Flávio Tenius decidiu fazer 
mudanças no ataque e colo-
cou Ivan Angulo e Pedro Raul 
em campo. O camisa 9 entrou 
muito bem na partida, deu mais 
força ao jogo aéreo do Botafo-
go e foi quem teve as melhores 
chances de gol. Em duas cabe-
çadas muito parecidas, parou 
no goleiro João Carlos e, poste-
riormente, viu a bola passar ao 
lado da trave direita do Cuiabá.

Mais tarde, aos 33 minutos, 
o Botafogo teve sua melhor 
oportunidade no jogo, nova-
mente com Pedro Raul. Após 
bate-rebate, o centroavante ba-
teu forte de perna esquerda e a 
bola explodiu no travessão. Nos 
acréscimos, Guilherme Santos 

O jogo foi muito movimentado e, quando conseguiam furar a marcação do Cuiabá, os jogadores do Botafogo esbarravam no goleiro João Carlos

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO FR

Precisando correr 
atrás do resultado, 
o Botafogo teve a 
posse da bola por 
68% do tempo

Local: Arena Pantanal.  Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro.  
Cartões amarelos: Caio Alexandre e Victor Luís; Maxwell, Matheus Barbosa, Lucas 
Ramon e Hayner. 

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenu-
to, Kanu e Victor Luis (Rafael Forster); Caio 
Alexandre (Guilherme Santos), Honda e 
Bruno Nazario; Kelvin (Ivan Angulo), War-
ley (Pedro Raul) e Matheus Babi. 
Técnico: Flávio Tenius

João Carlos, Hayner, Ednei, Anderson 
Conceição e Romário; Nenê Bonilha 

(Auremir), Matheus Barbosa e Elvis (Diego 
Jardel); Willians Santana (Lucas Hernández), 

Maxwell e Yago (Lucas Ramon). 
Técnico: Marcelo Chamusca

BOTAFOGO 8 CUIABÁ 8
FICHA DO JOGO ainda teve a chance de marcar 

de cabeça, mas João Carlos no-
vamente salvou o Cuiabá, ga-
rantindo o 0 a 0 e sacramentan-
do a eliminação do Botafogo na 
Copa do Brasil.

Agora, o Glorioso volta 
suas atenções para o Cam-
peonato Brasileiro. O pró-
ximo compromisso será no 
domingo, às 18h15, contra o 
Bahia, em Pituaçu.
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Flamengo

Fla joga por um 
empate para ir às 
quartas de final 
da Copa do Brasil
Na véspera de ‘decisão’ de hoje, atacante Gabigol 
faz parte dos treinos com o grupo do Rubro-Negro

A
pós a goleada para o São 
Paulo, por 4 a 1, domingo, 
pelo Brasileirão, o Fla-

mengo quer virar a chave. Hoje, 
o Rubro-Negro recebe o Athle-
tico-PR no Maracanã em busca 
de uma vaga para as quartas de 
final da Copa do Brasil. Na ida, 
na Arena da Baixada, o time 
carioca venceu por 1 a 0, gol de 
Bruno Henrique.

O técnico Domènec Torrent 
ainda deve ter desfalques im-
portantes para a partida. Gabi-
gol, Arrascaeta, Rodrigo Caio e 
Diego Ribas seguem entregues 
ao departamento médico. O 
camisa 9 e o uruguaio já come-
çaram a fazer alguns treinos 
com o elenco e são os que estão 
mais próximos de um retorno.

Ontem, e Gabigol seguiu o 
processo gradual de recupera-
ção e, em fase de transição do 
departamento médico para o 
gramado, fez parte do aqueci-
mento junto ao grupo. Pedro 
Rocha e Arrascaeta foram ou-
tros que treinaram um período 
com o grupo completo, já que 
na última segunda-feira, como 
de praxe nos dias seguintes às 

partidas, fizeram apenas treino 
regenerativo. Diego e Rodrigo 
Caio estão um passo atrás e fi-
caram em tratamento na parte 
interna do CT.

A notícia boa fica por conta 
de Pedro Rocha. Fora dos gra-
mados há quase dois meses, o 
jogador treinou ao longo da se-
mana e deve ficar à disposição 
para o confronto com os para-
naenses no banco de reservas. 
A última partida foi em 5 de 
setembro, contra o Fortaleza.

As mudanças em relação à 
goleada sofrida para o São Pau-
lo devem ser na zaga. Gustavo 
Henrique e Natan, que tiveram 
atuações ruins, devem dar lu-
gar a Thuler e Léo Pereira. Sen-
do assim, o Flamengo deve ir a 

Atacante 

Gabigol 

participou do 

aquecimento 

com o restante 

do grupo

Flamengo anunciou 
a renovação com o 
lateral Matheuzinho. 
Ele fica na  Gávea até 
outubro de 2025

campo com: Hugo, Isla, Thuler, 
Léo Pereira e Filipe Luis; Wil-
lian Arão, Thiago Maia e Ger-
son; Ribeiro, Bruno Henrique 
e Pedro. Já o Furacão, não terá 
Léo Cittadini, Nikão e Márcio 
Azevedo, que serão poupados 
pelo técnico Paulo Autuori. Os 
visitantes devem começar a par-
tida com: Santos; Khellven, Pe-
dro Henrique, Thiago Heleno e 
Abner; Wellington (Richard) e 
Christian; Lucho; Carlos Eduar-
do e Reinaldo; Walter.

Rodrigo Caio foi cortado  
da Seleção. Éder Militão (Real 
Madrid) está com covid-19 
também foi desconvocado. 
Para a lugar deles foram cha-
mados Felipe (Atlético de Ma-
drid) e Diego Carlos (Benfica).
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Fluminense

C
om 32 pontos em 19 jo-
gos, o Fluminense fez 
um primeiro turno sur-

preendente no Brasileiro. 
Com essa gordura, o Tricolor 
poderá fazer uma campanha 
inferior na segunda parte 
do campeonato e mesmo as-
sim retornar à Libertadores 
após oito anos de ausência. 
De acordo com cálculos do 
matemático Tristão Garcia, a 
equipe carioca precisa alcan-
çar 61 pontos para confirmar, 
sem qualquer risco, a classifi-
cação para a Libertadores do 
ano que vem. 

“Com 61 pontos é garantido 
o G-6. Porém, existe a possi-
bilidade de uma pontuação 
menor ser suficiente. A possi-
bilidade de conseguir com 59 
pontos é grande. Mas é sábio 
mirar os 61 pontos, porque se 
não alcançar, ficando perto 
dessa marca há boa chance”, 
afirmou Tristão. 

Com esses cálculos, a equi-
pe de Odair Hellmann conse-
guiria a vaga na Libertadores, 
caso vença nove partidas, em-
pate duas e perca oito jogos no 
returno. No primeiro turno, 
o Tricolor venceu nove jogos, 
empatou cinco e perdeu cinco. 

CHANCES AUMENTADAS

As possibilidades do Flumi-
nense de buscar uma vaga na 
Libertadores podem aumen-
tar ainda mais dependendo 
dos campeões da Copa do Bra-
sil, da Libertadores e da Sul
-Americana. Caso esses três 
torneios sejam conquistados 
pro clubes presentes entre os 
seis primeiros do Brasileiro, 
o G-6 poderá se transformar 
em um G-9. O Tricolor tem 
apenas o Brasileiro pela fren-
te na atual temporada.

A três pontos da lideran-
ça, o torcedor do Fluminense 
pode até sonhar com o títu-
lo, mas as possibilidades ain-
da não são tão grandes. De 
acordo com Tristão García, 
o Tricolor tem apenas 7% de 
chances matemáticas de títu-
lo. Para conquistar o penta, o 
rendimento terá que ser su-
perior ao do primeiro turno.

Fluminense está cada vez 
mais perto da Libertadores
Boa campanha no 1º turno deixa Tricolor em condições de retornar à competição

A três pontos 
da liderança, 

torcedores do 
Fluminense 

já podem até 
sonhar com o 

título

Segundo cál-
culos, equipe 
conseguiria 
a vaga na 
Libertadores 
caso vença 
nove, empate 
duas e perca 
oito jogos no 
returno
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Vasco

Vasco reencontra o Caracas pela Sula
Em clima de agitado, Gigante da Colina enfrenta equipe venezuelana no jogo de volta, hoje, às 21h30

V
ivendo semana de basti-
dores quentes, a eleição 
que seria disputada no 

próximo sábado foi adiada, o 
Vasco enfrenta o Caracas (Ve-
nezuela), hoje, às 21h30, pela 
segunda fase da Copa Sul-Ame-
ricana. Na ida, o clube venceu 
por 1 x 0, gol de Tiago Reis.

Para esta partida, o técnico 
Ricardo Sá Pinto não vai po-
der contar com Ygor Catatau, 
expulso no último jogo, e o 
artilheiro Cano, machucado. 
Voltando de lesão, o atacante 
Talles Magno ainda é dúvida 

para a partida e será reavaliado 
momentos antes de a bola ro-
lar. Léo Matos, que não está ins-
crito na competição, e Cayo Te-
nório, que testou positivo para 
Covid-19, também são baixas.

O Vasco deve ir a campo 
com: Fernando Miguel, Yago 
Pikachu, Ricardo Graça, Lean-
dro Castan, Henrique, Andrey, 
Leonardo Gil, Carlinhos, Beni-
tez, Vinicius(Talles), Ribamar.

REUNIÃO ADIADA
A reunião entre Vasco e Indepe-
diente por Martin Benítez es-

tava marcada para ontem mas 
precisou ser adiada para hoje. 
Em semana de eleição, os bas-
tidores políticos do clube estão 
quentes e a videoconferência 
precisou ser remarcada.

Até o momento, não há pre-
visão de que o presidente do 
Vasco, Alexandre Campello, 
viaje a Buenos Aires. O diri-
gente até havia cogitado ir no 
início da semana, mas optou 
por seguir no Rio de Janeiro e 
tentar concluir a negociação 
de forma remota, já que as elei-
ções do clube serão realizadas 

no sábado. Mesmo com as con-
versas sendo remarcadas, há 
um grande otimismo por um 
final feliz. 

De acordo com a diretoria 
do clube argentino, a oferta 
de US$ 4 milhões (R$ 22 mi-
lhões) por 60% do camisa 10 
foi aceita por eles. A primeira 
parcela US$ 2,5 milhões (pou-
co mais de R$ 14 milhões) 
seria paga nesse ano. O res-
tante seria quitado em 2021, 
em duas parcelas. A direção 
Cruzmaltina não confirmou o 
acerto e nem os valores.

Depois de vencer o 
jogo de ida por 1 a 0, 
gol de Tiago Reis, 
time tenta garantir 
vaga na próxima fase 
da competição

O gol do 
jogo de 

idas, em 
Caracas, foi 

marcado 
por Tiago 

Reis
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Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

RETURNO VAI SER DUREZA

PAVIO CURTO E 
DESAVENÇAS

PEDALADAS

 n O massacre a que estão sub-
metidos os jogadores, sequên-
cia de jogos com intervalos 
curtos no calendário, falta de 
tempo para ficarem com as fa-
mílias, convívio diário intenso, 
são fatores que levam ao estres-
se e geram conflitos internos 
capazes de rachar um grupo. 

São sintomas preocupan-
tes considerando-se o que 
vem pela frente nas próxi-
mas semanas, pavios curtos, 
abrem espaço para desaven-
ças e atos de rebeldia nos 
elencos, que conduzem para 
crises. Ganhará quem domi-
nar os nervos.

 n Os jogos do returno do Bra-
sileirão serão os mesmos nas 
19 rodadas, a diferença esta-
rá nas dificuldades a serem 
enfrentadas pelos times. O 
calendário apertado sufocan-
do, sobretudo os que se em-
penham em competições pa-
ralelas, jogos com intervalos 
curtos e um adversário novo, 
o verão que se aproxima, jus-
tamente quando elencos esta-
rão mais degastados. 

A reta final, momento em 
que os jogadores mais preci-
sarão de forças, tanto na bri-
ga pelo título, quanto na fuga 
da zona de rebaixamento, que 

estarão mais acirradas justa-
mente entre janeiro e feve-
reiro, sol a pino, noites aba-
fadas e os jogadores abaixo 
do limite de suas forças. 

Teoricamente os clubes 
que têm melhores elencos, 
tipo Flamengo do Domènec 
Torrent (foto), São Paulo, 
do Fernando Diniz, Palmei-
ras, do recém chegado Abel 
Ferreira, e o Internacional 
do Coudet, terão condições 
de enfrentar as dificulda-
des, duríssima será a luta 
para fugir da Segundona. 
Tempos difíceis, só os fortes 
sobreviverão.

 n O Benfica, do técnico 
Jorge Jesus, tomou de 3 x 
0 do Boavista e foi bara-
to. Torcida do Flamengo 
acha que com mais duas 
cipoadas parecidas o Mis-
ter volta. 

 n O técnico tricolor, Odair 
Hellmann, diz que o time 
do Fluminense pode so-
nhar com coisas melho-
res, mas sem tirar os pés 
no chão. Então vai ter que 
dormir em pé.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Andrey Lopes, o Cebo-
la, técnico substituto do 
Vanderlei Luxemburgo no 
Palmeiras, entregará ou-
tro time para o português 
Abel Ferreira, que terá 
dificuldades para fazer 
melhor.

 n Segunda onda da co-
vid-19 na Europa pode 
comprometer a tempora-
da em andamento e alcan-
çar a Eurocopa, que pode 
ser disputada em sede 
única, provavelmente na 
Rússia.

tabelaçoaçotabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 35 19 10 5 4 30 16 14 61,4%

 2º Flamengo 35 19 10 5 4 33 25 8 61,4%

 3º Atlético-MG 32 18 10 2 6 31 23 8 59,3%

 4º Fluminense 32 19 9 5 5 29 21 8 56,1%

 5º São Paulo 30 16 8 6 2 24 14 10 62,5%

 6º Santos 30 19 8 6 5 27 23 4 52,6%

 7º Palmeiras 28 18 7 7 4 25 20 5 51,9%

 8º Grêmio 27 18 6 9 3 21 17 4 50,0%

 9º Sport 24 19 7 3 9 19 26 -7 42,1%

 10º Fortaleza 24 17 6 6 5 16 12 4 47,1%

 11º Corinthians 24 19 6 6 7 22 26 -4 42,1%

 12º Ceará 23 18 6 5 7 23 26 -3 42,6%

 13º Atlético-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8 38,6%

 14º Botafogo 20 18 3 11 4 19 22 -3 37,0%

 15º Bahia 19 18 5 4 9 23 28 -5 35,2%

 16º Vasco 19 17 5 4 8 20 25 -5 37,3%

 17º Coritiba 19 19 5 4 10 16 24 -8 33,3%

 18º Bragantino 19 19 4 7 8 22 26 -4 33,3%

 19º Athletico-PR 16 18 4 4 10 13 20 -7 29,6%

 20º Goiás 12 17 2 6 9 20 31 -11 23,5%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / A DEFINIR

São Paulo x Botafogo A definir Morumbi

Bahia x Fortaleza A definir Pituaçu

18ª RODADA/ SÁBADO

Bragantino 2 x 0 Goiás  Nabi Abi Chedid

Ceará 2 x 1 Coritiba  Castelão

Atlético-MG 0 x 0 Sport Mineirão

18ª RODADA/ DOMINGO

Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras  Olímpico

Fluminense 3 x 1 Santos  Maracanã

Athletico-PR 1 x 2 Grêmio  Arena da Baixada

Internacional 2 x 2 Flamengo Beira-Rio

19ª RODADA/ SÁBADO

Botafogo 2 x 2 Ceará  Nilton Santos

Corinthians 1 x 0 Internacional  Neo Química Arena

Coritiba 1 x 0 Atlético-GO  Couto Pereira

Fortaleza 0 x 1 Fluminense Castelão

19ª RODADA/ DOMINGO

Flamengo 1 x 4 São Paulo  Maracanã

Sport 1 x 0 Athletico-PR  Ilha do Retiro

Santos 3 x 1 Bahia Vila Belmiro

Goiás 1 x 1 Vasco Serrinha

19ª RODADA/ ONTEM

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG  Allianz Parque

Grêmio 2 x 1 Bragantino Arena do Grêmio


