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Arthur e Richarlison marcam no primeiro 

tempo contra o Uruguai. Com resultado, 

equipe de Tite assume liderança das 

Eliminatórias para a Copa de 2022. P. 3
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Flamengo

Rogério Ceni 

não poderá 

contar com 

o Gabigol na 

difícil partida 

do Morumbi

Em busca da vitória e da 
vaga contra o São Paulo
Cheio de desfalques, Rubro-Negro precisa vencer para avançar na Copa do Brasil

A
pós o empate contra o 
Atlético-GO no Mara-
canã, o Flamengo volta 

aos gramados nesta quarta-
feira, às 21h30, no Morumbi 
para buscar a primeira vi-
tória sob o comando de Ro-
gério Ceni e também evitar 
que a eliminação para o São 
Paulo se concretize e seja a 
primeira grande decepção 
da equipe sob o comando do 
treinador.

Com o resultado negativo 
no Rio de Janeiro no jogo de 
ida, o Rubro-Negro terá que 
vencer por dois gols de dife-
rença para conseguir avançar 
para a semifinal da Copa do 
Brasil. Em caso de vitória ca-
rioca por um gol de margem, 
a disputa da vaga será decidi-
da nas penalidades.

Rogério Ceni não vai poder 
contar com Gabigol, Pedro, 
Thiago Maia, Filipe Luís e 
Rodrigo Caio, todos lesiona-
dos. Diego está em recondi-
cionamento físico. Everton 
Ribeiro e Isla jogam nesta 
terça pelas Eliminatórias e é 
improvável que tenham con-
dições de estar em campo 
contra o São Paulo na quarta.

Vivendo uma fase excelen-
te, o São Paulo tentará confir-
mar a classificação sob o co-
mando de Fernando Diniz. O 
treinador deve manter a base 
da equipe que vem conse-
guindo resultados positivos 
no Brasileiro, com destaque 
para a dupla de ataque for-
mada por Luciano e Brenner.

FOTO: ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Local: Morumbi (SP)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio FIFA GO. 
Horário: 21h30

FLAMENGO

SÃO PAULO

Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, 
Léo Pereira, Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta; 
Vitinho, Bruno Henrique, Michael. 
Técnico: Rogério Ceni

Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego 
Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor 
Gomes e Daniel Alves; Luciano e Brenner. 
Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA
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Seleção Brasileira

ER-7 comanda a vitória da Seleção
Meia do Flamengo dita ritmo do jogo e Brasil vence Uruguai por 2 X 0, com gols de Gabriel Jesus e Richarlison

N
a despedida da seleção 
brasileira em 2020, a 
equipe do técnico Tite 

visitou o Uruguai e conquistou 
uma importante vitória fora de 
casa. Com gols de Arthur e Ri-
charlison, ambos no primeiro 
tempo, o Brasil bateu o time ce-
leste por 2 a 0, chegou a 12 pon-
tos e é líder das Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022.

O primeiro lance de perigo 
foi da seleção brasileira, logo 
aos dois minutos. Gabriel Jesus 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

foi lançado pela direita e chu-
tou cruzado, forçando o goleiro 
Campaña a fazer boa defesa. Na 
sequência, Darwin Núñez bo-
tou uma bola no travessão de 
Ederson.

Para surpreender o bom se-
tor defensivo do Uruguai, Tite 
montou uma estratégia diferen-
te, com Richarlison aberto na 
esquerda e Firmino, como refe-
rência na frente. Everton Ribei-
ro tinha mais liberdade para cair 
pelos dois lados.

Aos 33 minutos, após boa jo-
gada de Everton Ribeiro pela 

direita, Gabriel Jesus foi lança-
do na área e escorou para trás. 
Arthur bateu colocado e a bola 
desviou na zaga, indo pro gol.

O Uruguai tentava reagir, mas 
era em vão e viu os brasileiros 
ampliarem. Após cobrança cur-
ta, a bola foi para Renan Lodi, 
que levantou na área. Richarli-
son apareceu entre os zagueiros 
e cabeceou no canto do gol.

Antes do fim da primeira eta-
pa, o time celeste botou outra 
bola no travessão de Ederson.

O roteiro na segunda etapa 
começou da mesma forma, ani-

mado, com os dois times ao ata-
que. Mas a vida do Brasil já esta-
va fácil ficou ainda melhor aos 
26 minutos, com a expulsão de  
Cavani após entrada violenta em 
Richarlison,  consulta ao VAR. 

Aos 30, mais uma vez o ár-
bitro de vídeo entrou em cena, 
ao anular um gol de Cáceres, 
imopedido.

Nos minutos finais, a equipe 
de Tite troca passes e aproveitou 
a superioridade numérica para 
gastar o tempo para adminis-
trar o placar e conquistar uma 
importante vitória fora de casa. 

Brasil não teve 
muitas dificuldades 
contra o Uruguai 
e volta para casa 
com a liderança das 
Eliminatórias

Everton 
Ribeiro jogou 
ontem e deve 

enfrentar o 
São Paulo 
hoje, pelo 

Flamengo

 > Montevidéu, Uruguai
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a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

INACREDITÁVEL

TELA QUENTE COM 
FLA X SÃO PAULO 

PEDALADAS

 N Flamengo e São Paulo vão 
disputar esta noite o direito 
de um deles seguir vivo na 
Copa do Brasil. Os cariocas 
saíram perdendo por 2 x 1 
no jogo de ida e uma vitó-
ria simples levará a decisão 
para os pênaltis. Jogo deste 
noite no Mobumbi prome-
te, vejo o São Paulo em evo-
lução, dependente ainda de 
ajustes no sistema defensi-
vo, problema que curiosa-
mente aflige também Rogé-
rio Ceni no Flamengo. Am-
bos vão se atirar à luta de 
olho no pote de ouro, mais 
de R$ 70 milhões que serão 
pagos ao campeão que le-
var o caneco.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

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

 NHeber Lopes contou no 
Sportv que o gol salvador 
do São Paulo no jogo com o 
Goiás foi analisado no VAR e 
que o lance foi considerado 
inconclusivo. A dúvida era 
se a bola entrara ou não an-
tes do tapa do goleiro Tadeu. 
Mesmo com toda tecnologia, 
múltiplas câmeras, mágicas 
réguas móveis, o VAR, criado 
para tirar dúvidas simples-
mente confessa que não sabe 
se foi gol. Como o assistente 
correu para o centro, o que 
sinaliza que deu como válido 
o lance, o árbitro de campo, 

para quem o VAR jogou a ba-
tata quente nas mãos, man-
dou botar a bola no meio. 

O pior veio depois, per-
guntado o que o auxiliar dis-
se no vestiário, Heber sur-
preendeu revelando que o 
bandeirinha também tinha 
dúvidas e que teria dito ser 
humanamente impossível 
afirmar se a a bola entrou 
ou não. Amigos, na dúvida 
os caras optaram pelo mais 
forte, dando a entender que a 
arbitragem trabalha com um 
terceiro olho na nuca, volta-
do a quem manda.

 N Se a Seleção do Tite 
d i s p u t a s s e  o  C a m -
p e o n a t o  B ra s i l e i r o 
ter ia  sér ias  di f icul -
dades para arrumar 
vaga na Libertadores. 

 N A FIFA está pressio-
nada para voltar  ao 

simples nas regras de fu-
tebol, ou seja manter a re-
dação original e caçar as 
tais recomendações facili-
tadoras de manipulações. 

 N A cada dia aumenta o nú-
mero de contaminados por 
covid-19 no mundo da bola.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Liberado do hospital, 
Cuca permanece em casa 
completando a recupera-
ção, preparando a volta e 
recebendo carinho de jo-
gadores e torcedores do 
Santos.

 N Botafogo se arrasta no 
Brasileiro com 20 pontos 
e 20 jogos. Para escapar 
da degola precisará de 
25 pontos em 18 jogos, 
oito vitórias e um empa-
te nos jogos restantes.

A vitória sobre o Sport 
significou um alívio 
para o Vasco, porém, 

a equipe carioca ainda corre 
um risco considerável de re-
baixamento. De acordo com 
informações do portal “Info-
bola”, o Cruzmaltino tem 23% 
de possibilidades matemáti-
cas de jogar à Série B na tem-
porada do ano que vem.

O resultado positivo frente 
ao clube pernambucano tirou 
o Cruzmaltino da zona de re-
baixamento. No momento, a 
equipe comandada por Sá Pin-
to corre menos risco de queda 
que as equipes que estão na 
degola e também menos que 

Risco de cair para 
Série B é de 23%
Apesar de deixar zona de rebaixamento 
após derrotar o Sport, situação preocupa

Bragantino e Atlético-GO, que 
estão na sua frente, mas tem 
jogos a mais no Brasileiro.

Além dessas equipes, o Cea-
rá com 16%, o Fortaleza com 
18%, o Corinthians com 18% 
e o Sport com 19% também 
são clubes que precisam ficar 
de olho com a possibilidade 
de jogar a Série B na próxima 
temporada.

Formado nas categorias 
de base do Vasco, o volante 
Andrey completou 100 jogos 
como profissional no último 
sábado. Ao lado de Cano, o ca-
misa 15 foi um dos destaques 
na vitória do Cruzmaltino por 
2 a 0 contra o Sport. 

VASCO

FLUMINENSE BOTAFOGO

Chance 
de ir para 
Segundona
A fase do Botafogo no Bra-
sileirão é bastante delicada. 
Sem vencer há cinco jogos e 
na vice-lanterna da compe-
tição, o Glorioso é, de acor-
do com o site “Infobola”, do 
matemático Tristão Garcia, 
o segundo clube com mais 
risco de jogar a Série B no 
ano que vem Conforme os 
cálculos, a equipe tem 61% 
de risco de ser rebaixada. 
Apenas o lanterna Goiás, 
que tem 95%, tem mais pos-
sibilidades de estar na Se-
gunda Divisão no ano que 
vem que o Botafogo. O Co-
ritiba é o terceiro clube com 
mais risco de rebaixamento 
com 54% de chances.

Fred sem 
inchaço no 
tornozelo
Dos males, o menor. Depois de 
chocar torcedores e seguidores 
com a postagem com uma ‘bola’ 
no tornozelo direito, no domin-
go, Fred se reapresentou ontem 
no CT Carlos Castilho sem qual-
quer inchaço no local. A sur-
preendente evolução da torção 
aumentou a expectativa de re-
cuperação do atacante, mas o 
departamento médico mantém 
a cautela e ainda não garante a 
volta do camisa 9 contra o In-
ternacional, domingo, no Bei-
ra-Rio, pela terceira rodada do 
returno do Brasileiro. Fred se 
machucou no aquecimento do 
jogo contra o Palmeiras. Reava-
liado pela manhã, trabalhou na 
academia ontem.


