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Bruno Henrique se destaca e comanda a vitória de goleada do Flamengo sobre o Santos. 
Gabigol, duas vezes, Gerson e Filipe Luís balançaram as redes. P. 2 e 3
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Terceiro 

colocado no 

Brasileiro, 

o Flamengo 

vai encarar 

o Bahia, no 

domingo, 

novamente 

no Maracanã

Mengão 
goleia os 
reservas 
do Santos 
Gabigol, duas vezes, Gerson e Filipe Luís balançam 
as redes de dão à vitória ao Rubro-Negro no Maraca

N
o Maracanã, o Flamen-
go voltou a convencer e a 
vencer no Brasileiro. Em 

duelo contra o Santos, que en-
trou em campo com um time 
reserva por conta do jogo no 
meio de semana pela Liberta-
dores, a equipe de Rogério Ceni 
deslanchou no segundo tempo 
e goleou os paulistas por 4 a 1. 
O resultado manteve o Rubro-
Negro na terceira posição, com 
45 pontos. No domingo, o Fla-
mengo vai encarar o Bahia, no-
vamente no Maracanã.

O Flamengo começou pres-
sionando o Santos. O Rubro-
Negro mantinha a marcação 
sob pressão notabilizada por 
Jorge Jesus e que Rogério Ceni 
recuperou nos últimos jogos. 
E, aos 41, saiu na frente. Após 
levantamento na área, Rodrigo 
Caio ganhou da defesa, Natan 
cabeceou na trave e, no rebo-
te, Gerson apareceu para con-
cluir para o fundo das redes do 
clube paulista. 

O segundo tempo começou e 
logo o Flamengo ampliou. Aos 
dois minutos, Bruno Henrique 
começou bela jogada e Arras-

caeta acabou puxado dentro 
da área, a arbitragem marcou 
pênalti. Na cobrança, Gabigol 
deslocou João Paulo e marcou 
o segundo da equipe carioca.

Aos 11 minutos, o Flamen-
go fez mais um. Bruno Henri-
que fez outra bela jogada pelo 
fundo e cruzou, a bola sobrou 
para Filipe Luís, que tocou 
para o fundo das redes.

COMEMORAÇÃO COM DIEGO ALVES
Ceni queria mais e colocou Pe-
dro na vaga de Gerson. Everton 
Ribeiro recebeu do centroavan-
te e foi derrubado por João Pau-
lo. A arbitragem marcou pênal-
ti. Na cobrança, Gabigol cobrou 
novamente com perfeição e fez 
o quarto para o clube carioca. 
O atacante foi até o gol em que 
estava Diego Alves para come-
morar com o experiente joga-
dor, que está próximo de deixar 
o Flamengo.

Aos 29 minutos, o Santos 
diminuiu. Após boa jogada de 
Madson, Bruninho apareceu 
para cabecear, sem chances de 
defesa para Diego Alves. Nos 
últimos minutos, Ceni tirou 
Arrascaeta e Bruno Henrique 
para preservar os jogadores e o 
ritmo da partida diminuiu.

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

Flamengo

Filipe Luís 
festeja o 
seu gol com 
Gabigol 
e Bruno 
Henrique
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Santos

DIEGO ALVES - Fez uma boa 
defesa no primeiro tempo e depois 
não teve trabalho - NOTA 5,5

MAURICIO ISLA - Apareceu bem 
na frente em alguns lances e ajudou 
a equipe - NOTA 5,5

RODRIGO CAIO - Atuação 
tranquila ao lado do companheiro 
de defesa - NOTA 6

NATAN - Participou do gol de 
Gerson e não teve muito trabalho 
- NOTA 6

FILIPE LUÍS - Participou bem da 
partida e foi coroado com um gol 
- NOTA 6,5

JOÃO GOMES - Jogou com 
seriedade e cumpriu o seu papel 
- NOTA 5,5

GERSON - Fez o gol que abriu o 
placar para o Flamengo e mostrou 
bom desempenho - NOTA 6,5

PEDRO - Entrou no segundo tempo 
e criou o lance do pênalti em 
Everton - NOTA 6,5

EVERTON RIBEIRO - Mostrou a 
categoria de sempre e ajudou o 
Flamengo nas armações de jogadas 
- NOTA 6,5

Michael - Não teve muito tempo de 
mostrar algo - SEM NOTA

ARRASCAETA - Assim como todo 
os jogadores de frente teve boa 
atuação - NOTA 6,5

VITINHO - Entrou no fim e não teve 
muito tempo - SEM NOTA

BRUNO HENRIQUE - Participou de 
forma decisiva de dois gols e criou 
muitas jogadas - NOTA 7,5

PEPÊ - Mesmo com pouco tempo, 
mostrou qualidade e finalizou uma 
bola na trave - NOTA 6

GABIGOL - Retornou marcando 
duas vezes e se mantendo como 
carrasco do ex-clube - NOTA 7,5

PEDRO ROCHA - Entrou no fim e 
teve pouco tempo - SEM NOTA

ROGÉRIO CENI - Equipe mostrou 
evolução no setor ofensivo - NOTA 7

FLAMENGO

ATUAÇÕES

 N Um dos principais jogado-
res do Flamengo na goleada 
sobre o Santos, o atacante 
Bruno Henrique falou da si-
tuação envolvendo o golei-
ro Diego Alves, após a vitó-
ria no Maracanã. O jogador 
defendeu a permanência 
do experiente jogador, que 
é um dos líderes do elenco 
rubro-negro.

“Todos sabem da impor-
tância dele dentro do gru-
po. É um líder dentro e fora 
de campo. A permanência 
é com ele e a diretoria, mas 
a gente quer que ele fique. 
Precisam sentar e conversar 
para ver o que é melhor para 
os dois, mas é um ídolo, um 
cara muito experiente dentro 
de campo”, afirmou.

Diego Alves tem contrato 
com o Flamengo até o fim do 
ano. Caso não permaneça 
no Rubro-Negro, o jogador 
deverá fazer contra o Bahia, 
no Maracanã, e contra o For-
taleza, no Castelão, os seus 
últimos jogos pela equipe.

TIME QUER 
PERMANÊNCIA 
DE DIEGO ALVES

Após marcar 

seu segundo 

gol de pênalti, 

Gabigol 

festeja com 

Diego Alves, 

perto de deixar 

o clube

DANIEL CASTELO BRANCO
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Vasco Fluminense

Cano empata o clássico no fim
Tricolor sai na frente com Wellington Silva, mas Cruzmaltino deixa tudo igual nos acréscimosE

m São Januário, nem 
Fluminense, nem Vasco 
conseguiram o resultado 

esperado pelos torcedores. O 
empate por 1 a 1 deixa o Trico-
lor fora do G-6 do Brasileirão 
e coloca o Cruzmaltino a três 
pontos de deixar a zona de re-
baixamento da competição. 
A equipe das Laranjeiras saiu 
na frente no começo do jogo 
e perto do fim Germán Cano 
empatou para o time de São 
Januário.

A partida começou bas-
tante equilibrada em São Ja-
nuário. O Vasco chegou duas 
vezes com Benítez em finali-
zações de longa distância, en-
quanto o Fluminense assus-
tou duas vezes também com 
Wellington Silva e Marcos 
Paulo. Porém, aos nove mi-
nutos, o Tricolor conseguiu 
marcar. Após cruzamento que 
a zaga do Vasco afastou mal, 
Wellington Silva dominou 
com calma e finalizou sem 
chances de defesa para Fer-
nando Miguel.

Com vantagem no placar, o 
Fluminense apertou e quase 
ampliou aos 11 minutos. Após 
pressão na marcação da defesa 
do Vasco, Nenê finalizou forte 
e obrigou o goleiro Fernando 
Miguel a fazer boa defesa. Dois 
minutos depois, o Cruzmaltino 
respondeu com boa girada de 
Cano, que finalizou para defesa 
de Marcos Felipe.

Aos 25 minutos, o Flumi-
nense perdeu uma chance 
clara de gol. Após bela tabela 
com Nenê, Michel Araújo saiu 
na cara de Fernando Miguel, 
o uruguaio acabou não conse-
guindo finalizar bem e goleiro 
vascaíno fez bela defesa, evi-
tando o segundo gol da equi-
pe das Laranjeiras.

TRICOLOR RECUA

O segundo tempo começou 
em um ritmo bem mais lento. 
O Fluminense recuou bastan-
te e cedeu mais campo para 
o Vasco. Porém, o Cruzmalti-
no tinha muitas dificuldades 

Talles Magno domina a bola no clássico em São Januário: Vasco teve sua luta premiada no finzinho do jogo com o gol de Germán Cano

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Resultado deixa o 
Flu fora do G-6 do 
Brasileirão e coloca o 
Vasco a três pontos 
de deixar o Z-4

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br 

para criar oportunidades de 
gol. Aos 21 minutos, Talles 
Magno que, tinha acabado de 
entrar na partida, carimbou a 
trave tricolor.

Aos 37 minutos, o Flumi-
nense mesmo recuado teve 
boa chance de fazer mais um. 
Após cruzamento, Caio Pau-
lista finalizou, mas Fernando 
Miguel fez boa defesa. A arbi-
tragem anulou o lance, por-

que o atacante tricolor domi-
nou a bola com a mão.

Aos 39 minutos, o Vasco 
criou uma boa oportunidade. 
Após bobeira de marcação do 
Fluminense, Léo Mattos foi 
no fundo e cruzou para Talles 
Magno, a bola ficou a feição 
do jovem vascaíno, mas ele 
acabou finalizando para fora, 
sem assustar o goleiro Mar-
cos Felipe. Aos 42 minutos, 

novamente após cruzamento 
da direita, Cano cabeceou e 
a bola passou perto da meta 
tricolor.

Aos 46 minutos, porém, 
o recuou do Fluminense foi 
castigado e luta do Vasco foi 
recompensada. Após levan-
tamento para a área, a defesa 
tricolor falhou e Cano apare-
ceu para deixar tudo igual em 
São Januário. 
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Botafogo

‘Cumpriram o pacto que fizemos’
Apesar da derrota para o Inter, gerente de futebol Túlio Lustosa elogia postura do time alvinegro 

A
pesar da derrota por 
2 a 1 para o Interna-
cional, no Beira-Rio, 

pela 25ª rodada do Brasi-
leirão, o Botafogo mostrou 
uma postura diferente dos 
últimos jogos. Gerente de 
futebol do Glorioso, Túlio 
Lustosa elogiou a mudança 
de atitude depois de forte co-
brança pela goleada sofrida 
para o São Paulo na última 
quarta-feira.

“A partir da chegada do 
Barroca, sabíamos que te-

RICARDO DUARTE/SPORT CLUB INTERNACIONAL

ríamos três adversários 
dificílimos pela frente. Os 
atletas fizeram uma boa 
partida contra o Flamengo, 
mas perdemos. Contra o São 
Paulo, não foi só o fato de 
ter perdido o jogo que de-
sagradou, mas a postura e 
a falta de atitude. Nessa se-
mana demos ênfase isso e 
saiu um pacto, um compro-
misso dos atletas de muda-
rem a atitude. E eles cum-
priram esse pacto”, afirmou 
Túlio à Botafogo TV.

comportamento que tivemos 
hoje, vamos sair dessa situa-
ção”, garantiu.

FELIPE NETO SE REVOLTA
Revoltado após mais uma der-
rota do Botafogo no Campeo-
nato Brasileiro, o youtuber 
Felipe Neto afirmou que fal-
ta vergonha na cara e criticou 
a postura dos jogadores no 
jogo contra o Internacional.

“Jogadores do Botafogo 
sorrindo em campo após ou-
tra derrota. Clima ameno, 

leve, descontraído. Isso é falta 
de vergonha na cara”, escre-
veu o influencer, com 12,7 mi-
lhões de seguidores somente 
no Twitter.

Na lanterna do Brasilei-
rão, com 20 pontos conquis-
tados, o Botafogo precisa 
reagir para se salvar do re-
baixamento para a Série B. 
O próximo compromisso do 
Glorioso será contra o Cori-
tiba, no próximo sábado, no 
Couto Pereira. A bola rola às 
21h (de Brasília).

Honda em ação 
no jogo contra o 
Inter: Alvinegro 

sofreu derrota 
de virada no Sul

Após o jogo, o dirigente 
concedeu entrevista coletiva 
no lugar do técnico Eduar-
do Barroca e afirmou que 
o Botafogo foi superior ao 
Internacional.

“O time teve uma postura 
completamente diferente, jo-
gou melhor do que o adver-
sário, que vinha de duas óti-
mas partidas contra o Boca 
Juniors. O compromisso deles 
foi digno do nosso torcedor 
retomar a esperança de sair-
mos dessa situação. Com esse 
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tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

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

 1º São Paulo 50 25 14 8 3 42 21 21 66,7%

 2º Atlético-MG 46 25 14 4 7 44 31 13 61,3%

 3º Flamengo 45 24 13 6 5 42 32 10 62,5%

 4º Palmeiras 41 24 11 8 5 36 23 13 56,9%

 5º Internacional 41 25 11 8 6 37 25 12 54,7%

 6º Grêmio 41 24 10 11 3 32 20 12 56,9%

 7º Fluminense 40 25 11 7 7 35 27 8 53,3%

 8º Santos 38 25 10 8 7 37 33 4 50,7%

 9º Corinthians 33 25 8 9 8 26 29 -3 44,0%

 10º Ceará 32 25 8 8 9 35 36 -1 42,7%

 11º Bragantino 31 25 7 10 8 31 29 2 41,3%

 12º Atlético-GO 31 25 7 10 8 22 29 -7 41,3%

 13º Fortaleza 30 25 7 9 9 24 23 1 40,0%

 14º Athletico-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8 37,3%

 15º Sport 28 25 8 4 13 22 34 -12 37,3%

 16º Bahia 28 25 8 4 13 29 42 -13 37,3%

 17º Vasco 25 24 6 7 11 25 36 -11 34,7%

 18º Coritiba 21 25 5 6 14 20 33 -13 28,0%

 19º Goiás 20 25 4 8 13 25 40 -15 26,7%

 20º Botafogo 20 25 3 11 11 23 36 -13 26,7%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

RESULTADOS - SÉRIE A

26ª RODADA / QUARTA-FEIRA
São Paulo x Atlético-MG 21h30 Morumbi

Atlético-GO x Fluminense 21h30 Antônio Accioly

6ª RODADA / TERÇA-FEIRA

Grêmio 2 x 1 Goiás  Arena do Grêmio

1ª RODADA / QUINTA

Goiás 0 x 3 São Paulo  Serrinha

18ª RODADA / JOGO ADIADO / QUARTA-FEIRA

São Paulo 4 x 0 Botafogo Antônio Accioly

25ª RODADA / SÁBADO

Bragantino 2 x 1 Fortaleza Nabi Abi Chedid

Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG Arena da Baixada

Palmeiras 3 x 0 Bahia Alianz Parque

Internacional 2 x 1 Botafogo Beira-Rio

Ceará 1 x 2 Atlético-GO Castelão

Goiás 0 x 0 Grêmio Serrinha

25ª RODADA / ONTEM

Flamengo 4 x 1 Santos Maracanã

Corinthians 1 x 0 São Paulo Arena Neo Química

Sport 1 x 0 Coritiba Ilha do Retiro

Vasco 1 x 1 Fluminense São Januário

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

a palinha do apolinho
VITOR SILVA/BOTAFOGO

BOTAFOGO PEDE SOCORRO

PEIXE FRITO PEDALADAS

 n O Flamengo nem preci-
sou de muita força para 
golear o Santos por 4 a 1, 
ontem à tarde, no Mara-
canã. O técnico Cuca, do 
Santos, optou por escalar 
uma equipe de reservas e os 
jovens jogadores não con-
seguiram suportar mais do 
que 45 minutos. A vitória 
rubro-negra não escon-
deu problemas que Rogé-
rio Ceni precisa resolver. 
Alguns jogadores, como 
Arrascaeta e Gabigol, care-
cem de ajustes na parte físi-
ca, Filipe Luís não tem mais 
fôlego para a função e Arão 
e Thiago Maia fazem falta 
nesta reta final do Campeo-
nato Brasileiro.

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

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

 nO ex-presidente Carlos 
Augusto Montenegro (foto) 
parecia exagerar quando de-
clarou que o Botafogo estava 
falido, que não tinha como 
pagar a luz e que não adian-
taria a torcida pedir reforços 
e treinador de ponta se está 
tão difícil honrar os compro-
missos já assumidos com o 
elenco, somados às dívidas 
com ações trabalhistas, for-
necedores, credores diver-
sos. O projeto Clube Em-
presa não saiu do papel, até 
porque qualquer investidor 
se assustaria com a situação 

pré-falimentar publicamen-
te revelada. Afogado em pro-
blemas de difíceis soluções, o 
Botafogo não suportará o re-
baixamento. Na Segunda Di-
visão, as dificuldades se mul-
tiplicarão e, diferentemente 
das vezes em que caiu, a cota 
de televisão atual para Série 
B é curta, e as despesas são 
as mesmas ou até maiores. O 
Botafogo está enfrentando a 
maior crise de sua gloriosa 
história e suas ilustres figuras 
precisam se unir para evitar 
o pior. O Botafogo não pode 
correr o rico de acabar.

 n O Palmeiras atropelou o 
Bahia por 3 a 0, no sábado 
à noite, e a torcida baiana 
já começou a cobrar da 
equipe e do técnico Mano 
Menezes. 

 n O Goiás empata com o 
Grêmio em 0 a 0 e entrega 
a lanterna acesa ao Bota-

fogo. Que fase. 
 n Gabigol e outros jogado-

res exigem a permanência 
de Diego Alves no Flamen-
go. O presidente Rodolfo 
Landim deveria pedir que 
abram mão de dez por cento 
do que ganham para atender 
o goleiro.

BOLA DENTRO  BOLA FORA

 n Bruno Henrique recupe-

rando a forma e voltando a 

mostrar velocidade, perto 

do que fazia no ano passa-

do. Se continuar assim, será 

fundamental na reta final 

do campeonato.

 n O lance que deu origem 

ao gol da vitória do Inter-

nacional, 2 x 1 sobre o Bo-

tafogo, foi incrível. Kevin 

bate falta para trás sem 

olhar e Yuri chuta para o 

gol vazio. Bizarro.


