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Quinta-feira, 17.12.2020 I o dia

Aponte a câmera
do seu celular e
acesse conteúdos
exclusivos do
caderno ATAQUE.
8 páginas, fotos e
vídeos para você
ler e curtir.

SEM JOGO DAS ESTRELAS
O Jogo das Estrelas, anualmente realizado
por Zico, no Maracanã, não terá sua edição
em 2020, por conta da pandemia.

Mailson Santana/Fluminense FC

FLUMINENSE

Tricolor perde para o Atlético-GO e
desperdiça chance de entrar no G-4
Equipe de Marcão teve atuação de pouco brilho e acabou derrotada por 2 a 1
O Fluminense teve dificuldade para conseguir ser produtivo ao longo da primeira
etapa. O Tricolor encontrou
um Atlético-GO bem organizado defensivamente e que
deu poucos espaços. Aos 42,
Gustavo Ferrareis fez linda jogada no meio e deu para Marlon Freitas pela direita do ataque. O ex-jogador do Fluminense cruzou rasteiro e deixou

Wellington Rato sozinho para
empurrar para o gol.
Na volta para o segundo
o tempo, o Fluminense tentou mudar sua postura e ser
mais agressivo. Já no fim da
partida, o árbitro Rodrigo
Dalonso Ferreira recorreu ao
VAR para marcar pênalti em
toque de mão de Nenê. O goleiro Jean foi para a cobrança e ampliou a vantagem.
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FLAMENGO

Bruno Henrique
escapa de gancho
O atacante do Flamengo
Bruno Henrique foi absolvido ontem por unanimidade pelo STJD por conta de
um lance envolvendo ele e
o volante Breno, do Goiás. O
jogador corria risco de pegar um gancho de até seis
partidas pelo Campeonato
Brasileiro.
A denúncia da promotoria
e do Goiás foi rejeitada. O tribunal alegou que, com a presença do árbitro e do VAR,
não caberia a ele modificar
decisões de campo. Além dis-

so, julgaram que não houve
intenção de Bruno Henrique
em lesionar o adversário.
O lance aconteceu em partida válida pela 11ª rodada
do Campeonato Brasileiro, e
o Flamengo venceu por 2 a 1
no Maracanã.
Em disputa de bola com
Bruno Henrique, o volante
Breno, do Goiás, acabou sofrendo uma fratura no nariz
após o choque, em que a chuteira do atacante acertou o
rosto do adversário, sendo
substituído imediatamente.

VASCO

Campello banca Sá Pinto
O treinador Ricardo Sá Pinto vai permanecer no Vasco.
Em entrevista ao “globoesporte.com”, o presidente Alexandre Campello bancou a
continuidade do português
no comando da equipe, que
está no Z-4 do Brasileirão.
“Não acho que mais uma
mudança de treinador vá resolver. Leva tempo até o treinador conhecer o elenco, e
acho que todos devem divi-

dir a responsabilidade. Jogadores e comissão. E direção.
Ninguém ganha ou perde sozinho no futebol. Cada um
tem que assumir sua responsabilidade”, afirmou.
Campello está em Portugal,
tentando antecipar parte dos
recursos da venda do lateraldireito Nathan ao Boavista.
Sá Pinto comandou a equipe
em 13 jogos, com duas vitórias,
cinco empates e seis derrotas.

BOTAFOGO

Túlio Lustosa fala em pacto
O gerente de futebol do Botafogo, Túlio Lustosa, segue
confiante na recuperação da
equipe no Brasileirão. No programa “Os Donos da Bola”, ele
revelou que teve uma conversa
com os jogadores e houve um
pacto para mudar a postura.
“Tivemos várias reuniões
com os atletas e, após a chegada do (Eduardo) Barroca,
tínhamos expectativa muito
grande de fazer bons jogos

contra Flamengo, São Paulo
e Internacional. Infelizmente, não conseguimos pontos e
aquela derrota diante do São
Paulo foi a gota d’agua para
reunirmos os atletas e termos
conversa muito séria com eles
e cobrar o que já tinha sido
conversado e eles disseram
que fariam nos jogos. A conversa foi muito séria e boa,
houve esse pacto de mudança
de postura”, afirmou.

Nos acréscimos, Lucca
conseguiu lindo cruzamento
e Felippe Cardoso se antecipou ao goleiro Jean para fazer o gol de honra do Fluminense: 2 a 1. Com a derrota,
o Tricolor perdeu a chance
de entrar no G-4 e ficou na
7ª posição, com 40 pontos. O
time de Marcão volta a campo no dia 26, às 21h, contra o
São Paulo.

Marcos Paulo tenta se livrar da marcação no jogo em Goiânia

em grandefase
Edilson Silva

n e-mail: edilson.silva@odia.com.br
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Lewandowski é favorito

THE BEST

Fifa premia
o melhor
jogador do
mundo
Devido à pandemia da covid-19, o prêmio ‘Fifa The
Best’, que elege os melhores
da temporada 2019/2020,
ocorre hoje de forma virtual. Dentre as principais
nomeações estão o de melhor jogador, melhor jogadora e o prêmio Puskás, de
gol mais bonito, que tem a
presença do uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, na briga.
Na categoria de melhor
jogador estão Robert Lewandowski (Bayern de
Munique), favorito ao prêmio, Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo
(Juventus). A ausência de
Neymar (PSG) e Kevin de
Bruyne (Manchester City)
gerou críticas nas redes
sociais. Na premiação de
melhor jogadora da temporada estão Lucy Bronze
(Manchester City), Pernille Harder (Chelsea) e
Wendie Renard (Lyon).
Outras categorias também têm nomes de peso.
No Púskas, Arrasacaeta
terá a companhia do compatriota Luis Suárez e do
coreano Son, do Tottenham, na disputa. O brasileiro Alisson concorre
como melhor goleiro com
Oblak (Atlético de Madrid) e Neuer (Bayern de
Munique).

Campeonato Brasileiro da Série A já teve 21 clássicos

POR QUE O FAVORECIMENTO?

D

esde que o Brasileiro 2020 começou, já tivemos 21 clássicos. E sabe o que mais espanta?
Deste número, nove árbitros utilizados nos
jogos são da Federação Paulista de Futebol. Um
número que corresponde a 43% dos embates entre rivais da mesma cidade ou estado. O favorecimento me parece tão claro que, dos oito clássicos
paulistas que já aconteceram nesta edição, cinco
foram conduzidos por juízes do próprio estado.
E no Rio? Também aconteceram oito clássicos,
mas nenhum juiz daqui apitou nem sequer uma
partida. Pior: dos 21 clássicos que ocorreram na
Série A desta temporada, apenas dois foram apitados por juízes da Federação Estadual do Rio.
Logo depois dos paulistas vêm os gaúchos, que
somam seis duelos regionais ou estaduais. E obviamente fica o questionamento: por quê? Não
são números parecidos. São gritantes em uma
competição onde o existem cariocas na parte de
cima, com Flamengo e Fluminense, e no fim da
tabela, como Vasco e Botafogo. Isso precisa mudar o quanto antes.

MUDANÇA SEM SENTIDO... OU TEM?
NNSão Paulo e Grêmio vão protagonizar a semifinal da Copa
do Brasil nos dias 23 e 30. O primeiro jogo será na Arena
do time gaúcho. Mas um fato curioso: o jogo do Tricolor
paulista pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, foi adiantado para ontem. Mas o do Grêmio só vai acontecer no sábado, contra o Sport, fora de casa. Um vai ter uma semana
de treino até a Copa do Brasil. O outro só quatro dias. No
mínimo curioso, não? E o presidente da CBF, Rogério Caboclo, é são paulino...
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

O GRANDE DIA
PARA O VASCO
NNHoje, o Vasco terá um dos
jogos mais importantes da
temporada. Mas será na Justiça. O agravo de Leven Siano
e Roberto Monteiro para determinar se as eleições de 7 de
novembro valem, quando Leven foi o presidente eleito, será
julgado por um colegiado e o
resultado sairá de forma online. Se validarem o pleito, Siano deve ser o presidente. Caso
contrário, quem comemora é
Jorge Salgado, já que a liminar
será anulada e as eleições de 14
de novembro, quando Salgado
venceu, voltam a ter validade.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O

Fluminense perdeu
mais uma vez a chance de entrar no G-4 do
Brasileiro. Na noite
de ontem, o Tricolor encarou
o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, e foi derrotado
por 2 a 1. Wellington Rato e o
goleiro Jean, de pênalti, marcaram para os donos da casa,
enquanto Felippe Cardoso
descontou.

GATITO DE VOLTA
NNO diretor de futebol, Túlio
Lustosa, foi aos “Donos da
Bola” ontem e falou sobre
uma situação que todo torcedor do Botafogo gostaria
de saber: Gatito Fernández
volta ou não? “O Gatito está
concluindo o processo de
transição, está muito próximo de retornar e espero
que, no próximo jogo, já esteja apto a nos ajudar, porque é uma figura importante”. Ele deve retornar contra
o Corinthians, dia 27, no último jogo do Alvinegro do
ano. Volta crucial!

