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Favorito, polonês 
Lewandowski, do 

Bayern de Munique, 
supera Messi e Cristiano 

Ronaldo e fatura o 
troféu The Best de 
melhor jogador do 

mundo na temporada 
2019/2020. P. 4 e 5
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Botafogo

Botafogo aposta na 
garotada para a reta 
final do Brasileiro
Sem possibilidade de reforços, departamento de futebol estuda 
mais algumas promoções de atletas da base para o profissional 

A 
diretoria do Botafogo 
enxerga a base como al-
ternativa para tentar mi-

nimizar carências do elenco na 
reta final do Brasileiro, visto 
que a janela de transferências 
se encontra fechada. Com alto 
aproveitamento das revelações 
da base no futebol profissional, 
o clube analisa outras promo-
ções de última hora para tentar 
evitar novo rebaixamento.

O que aumenta a possibili-
dade de o Alvinegro ter mais jo-
vens no elenco até o fim da tem-
porada é a chegada de Eduardo 
Barroca ao comando técnico. 
Ele já treinou o Sub-20 do Bo-
tafogo e conhece bem as pra-
tas da casa. Com ele, mais duas 
revelações ganharam espaço 
no elenco nos últimos jogos: o 
zagueiro Helerson e o atacante 
Lucas Campos.

O pouco dinheiro também 
influência o uso desse jovens na 
equipe principal. Entre muitos 
jogadores da base que subiram, 
o Botafogo teve boas surpre-
sas, como o zagueiro Kanu e o 
volante Caio Alexandre. O ata-
cante Luis Henrique começou o 
ano com titular, mas foi vendi-
do para o futebol europeu. Dos 
38 jogadores que compõem o 
elenco, 14 passaram pelas cate-
gorias de base do clube.

Fora de campo, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) aca-
tou pedido do Botafogo contra 
a produtora Porta dos Fundos 
por uma esquete feita em 2015, 
e, agora, o caso será julgado em 
uma ala federal. O Botafogo co-
bra danos de imagem por con-
ta de um vídeo no qual foi feita 
uma promoção ao novo unifor-
me do Flamengo. 

Na ocasião, a camisa do Al-
vinegro aparece cheia de pa-
trocinadores e com um atleta 
rubro-negro fazendo piada. O 
clube reclama do uso comer-
cial sem autorização e pede 
R$ 5 milhões de indenização. 
Esta é a última instância do 
processo, a não ser que uma 
das partes tente continuar 
para o Supremo Tribunal Fe-
deral, caso fique entendido 
que o assunto abrange a Cons-
tituição do país.

STJ acatou 

pedido do Bo-

tafogo contra 

a produtora 

Porta dos 

Fundos por 

uma esquete 

feita em 2015

Ex-técnico 

do Sub 20, 

Barroca 

conhece muito 

bem as joias 

da base do 

Botafogo
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Vasco

Eleito, Jorge Salgado deseja 
manter Benítez na Colina
Após decisão 
da Justiça, novo 
presidente do 
Vasco já traça as 
estratégias de sua 
gestão, a partir  
de 1º de janeiro 

A
pós ter decisão favorável 
do TJ-RJ ontem, o pre-
sidente eleito do Vasco, 

Jorge Salgado, já começou a 
traçar as metas de sua gestão 
e uma delas é manter o meia 
Benítez na Colina. O dirigen-
te irá se reunir com Alexandre 
Campello para se inteirar das 
tratativas e irá tentar, junto 
ao Independiente-ARG, uma 
prorrogação do empréstimo, 
que termina no próximo dia 31. 
As informações são do site “GE”.

Outra novidade é que Sal-
gado procurou Rodrigo Caeta-
no, que já teve duas passagens 
pelo Vasco, para o cargo de di-
retor de futebol. O dirigente 
está no fim de sua passagem e 
tem acordo encaminhado com 
a gestão que assumirá o São 
Paulo em 2021, mas ainda não 
bateu o martelo. Jorge Salgado 
também deseja conhecer me-
lhor Andre Mazzuco, atual di-
retor executivo de futebol. Caso 
não feche com Mazzuco ou Cae-
tano, irá ao mercado buscar ou-
tro dirigente.

Jorge Salgado teve sua elei-
ção confirmada para a presi-
dência do Vasco em julgamento 
virtual, do colegiado da 1° Câ-
mara Cível do Rio, que invali-
dou a eleição ocorrida presen-
cialmente no dia 7 de novem-
bro. Com isso, Leven Siano não 

é mais presidente sob judice do 
Vasco, já que passa a valer ape-
nas eleição do dia 14 de novem-
bro, vencida por Salgado. 

A vitória de Salgado acon-
teceu por dois votos a um. O 
relator Camillo Rullière foi 
voto vencido. Os outros dois 
desembargadores votaram 
contra. Ainda cabe recurso 
para o Superior Tribunal de 
Justiça, que é outra instância 
judicial, e só seria apreciado 
em janeiro de 2021, depois 

do recesso judiciário.
Mesmo assim, Leven Siano 

cumpriu o que havia declara-
do há alguns dias e reconhe-
ceu a vitória de Jorge Salgado. 
Em declaração ao “GE”, ele 
reafirmou que irá respeitar a 
decisão da Justiça. Em  longo 
depoimento, reiterou que “o 
Vasco não merece mais inde-
finição” e desejou sorte a Sal-
gado, que assumirá o clube a 
partir do dia 1º de janeiro.

“Sou uma pessoa de pala-

vra, portanto acato o resultado 
como eu mesmo propus. Que os 
torcedores compreendam que 
a decisão de por um ponto final 
nisso é definitiva e é pelo Vas-
co. Além disso, descabe recur-
so para o tribunal superior por 
decisões em tutela antecipada, 
de forma que recorrer apenas 
alimentaria a esperança do tor-
cedor, sem que houvesse uma 
chance real de reversão. Isso 
causaria tumulto e mais frus-
tração”, acrescentou.

Decisão na Justiça 
ainda cabe recurso, 
mas Leven Siano 
disse que não irá 
recorrer e reconheceu 
a eleição de Salgado

Após ter sua eleição confirmada em julgamento virtual, do colegiado da 1° Câmara Cível do Rio, Jorge Salgado vai assumir o Vasco no dia 1º de janeiro
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Lewando
o melhor 

Polonês desbanca 
Messi e CR7 e 

fatura prêmio The 
Best da Fifa após 
cinco títulos pelo 

Bayern de Munique

R
obert Lewandowski é o 
melhor jogador do mun-
do da Fifa na temporada 

2019/2020. Em cerimônia rea-
lizada ontem, na Suíça, o polo-
nês venceu o prêmio ‘The Best’, 
deixando super craques como 
Lionel Messi e Cristiano Ronal-
do para trás. É a primeira vez 
que o atacante do Bayern de 
Munique conquista o troféu.

A última temporada de Le-
wandowski faz jus ao prêmio. 
Em 47 partidas pelo clube ale-
mão, o atacante marcou 55 
gols e conquistou a Liga dos 
Campeões, a Supercopa da 
Uefa, o Campeonato Alemão, 
a Copa da Alemanha e a Su-
percopa da Alemanha, sen-
do artilheiro em três destas 
competições.

Desde que se desvinculou 
da Bola de Ouro, da France 
Football, há quatro anos, o 
‘The Best’ já premiou três atle-
tas: Cristiano Ronaldo (2016 
e 2017), Luka Modric (2018) e 
Lionel Messi (2019). Na car-
reira, Robert Lewandowski 
já soma 508 gols em 754 jogos, 

com 22 títulos conquistados. 
Após ser eleito, Lewando-

wski enalteceu a temporada 
do Bayern de Munique. “Estou 
muito orgulhoso. Também é 
um prêmio para a equipe. Re-
ceber um prêmio como joga-
dor do Bayern depois de tantos 
anos é algo especial. Espero 
que possamos construir uma 
era”, disse o polonês, que falou 
sobre Messi e CR7.

“Quando você ganha um 
prêmio assim, em uma era com 
Messi e Ronaldo, isso significa 
muito e é uma sensação mara-
vilhosa. Não importa de onde 
você venha, não importa qual 
seja o seu nome, o que você faz 
é importante”, acrescentou.

Presente na seleção do 
mundo, o goleiro  Alisson 
manteve o Brasil no radar do 
futebol mundial. “Me sinto 
muito honrado em receber 
esse reconhecimento. Estar 
ao lado de grandes jogado-
res no melhor 11 da Fifa é um 
privilégio”, disse Alisson, que 
parabenizou o goleiro Neuer, 
eleito o melhor da posição 
pela Fifa.

AS PREMIAÇÕES: 
Melhor jogador: 
Lewandowiski (B. de Munique
Melhor jogadora: 
Lucy Bronze (Manchester City) 
Melhor goleira: 
Sarah Bouhaddi (Lyon) 
Melhor goleiro: 
Manuel Neuer (B. de Munique) 
Prêmio Puskas: 
Son (Tottenham) 
Melhor treinadora: 
Sarina Wiegman (Holanda) 
Melhor treinador: 
Jürgen Klopp (Liverpool)
Fifa Fan Award: 
Marivaldo da Silva (Sport)
Prêmio Fair-Play: 
Mattia Agnese (Itália)

SELEÇÃO DA TEMPORADA MASCULINA

 SELEÇÃO DA TEMPORADA FEMININA

 Endler
Lucy Bronze

Renard
Bright

Cascarino
Bonansea

Verônica Boquete
Megan Rapinoe

Harder
Miedema

Tobin Heath

Alisson
Alexander-Arnold
Van Dijk
Sergio Ramos
Alphonso Davies
Kimmich
De Bruyne
Thiago Alcantara
Messi
Lewandowski
Cristiano Ronaldo

Lewandowski 

discursa como 

melhor do 

mundo. Entre 

as mulheres, 

prêmio ficou 

com Lucy 

Bronze, do 

Manchester 

City. Neuer 

levou troféu 

de melhor 

goleiro em 

cerimônia que 

homenageou 

Maradona e 

Paolo Rossi, 

mortos 

recentemente

 > Zurique, Suíça

REPRODUÇÃO TWITTER
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andowski é eleito  
melhor do mundo

FOTOS AFP

 N O Sport viu Marivaldo, torcedor 
de linda história de amor e verda-
deira devoção ao clube, levar seu 
sentimento a fronteiras inimagi-
náveis. Mais precisamente à con-
quista do prêmio ‘Fifa Fan Award’ 
concedido ontem, em cerimônia 
virtual do The Best. Apaixonado 
pelo Leão, ele acompanhou a 
premiação em Recife, à convite 
do clube, que forneceu o local e 
a roupa de gala nas únicas cores 
que poderiam estar presentes: 
vermelho e preto. 

Sua história apareceu em re-
portagem do GE, que mostrou a 
jornada épica de Marivaldo, que 
caminha 60 km entre Pombos e 
Recife para ver os jogos do Sport. 
Sem poder arcar com o trans-
porte e o ingresso, ele conta com 
a ajuda de outros torcedores. Em 
2019, o prêmio também ficou no 
Brasil: Silvia Grecco e seu filho, 
Matheus, conquistaram a hon-
raria pela parceria em jogos do 
Palmeiras: ela narra os lances 
para o filho, deficiente visual.

UMA EPOPEIA RECOMPENSADA

 N O Prêmio Puskás, que elege o 
gol mais bonito da temporada, 
foi para o sul-coreano Son He-
ung-min. Anticlimax. Afinal, no 
Brasil, a expectativa era de que 
Arrascaeta fosse o vencedor. Mas, 
apesar da frustração da torcida do 
Flamengo, não dá para dizer que o 
resultado foi uma surpresa. 

“Obrigado a todos pelo apoio, 
agora vamos treinar”, disse Ar-
rascaeta no Twitter, após bater 
na trave novamente - em 2018, 
quando defendia o Cruzeiro, ele 
foi superado por Mohamed Salah, 
do Liverpool. Ontem, o uruguaio 
concorreu com o compatriota Luiz 
Suárez e Son Heung-min.

Arrascaeta tinha a força da 

Nação, mas o sul-coreano do Tot-
tenham foi apoiado por um movi-
mento mais numeroso, causado 
pela Hallyu — a onda cultural da 
Coreia do Sul que se alastra pelo 
mundo —, manifestada principal-
mente através do K-pop, a música 
pop do país, febre mundial. Son 
ainda é fã do BTS, o grupo mais 
popular de K-pop no mundo. 

“Son ter ganhado um prêmio 
de popularidade mostra a força 
dos fãs da Hallyu no mundo, que 
somam mais de 90 milhões, espe-
cialmente online, que é o espaço 
mais usado por eles”, diz Daniela 
Mazur, doutoranda em Pós-gra-
duação em Comunicação da UFF 
e pesquisadora do MidiÁsia.

K-POP DESTRONA A TORCIDA DO FLA 
E ARRASCAETA PERDE O PUSKÁS

Lewa recebe 

o troféu: 

ele somou 

58 pontos, 

enquanto 

CR7 ficou em 

segundo,  

com 38, e 

Messi em 

terceiro,  

com 35

REPRODUÇÃO
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Flamengo

O 
Flamengo costuma pos-
tar, em seus perfis nas 
redes sociais, mensa-

gem de parabéns a jogadores 
do elenco que fazem aniversá-
rio. Porém, na última quarta-
feira, quando Lincoln come-
morou 20 anos, o clube não 
cumpriu o protocolo e passou 
em branco na importante 
data para o Garoto do Ninho, 
que não vive bom momento, 
está afastado do time profis-
sional e treina com o sub-20 
desde o começo do mês. 

Recentemente, a diretoria 
acertou a venda do atacante 
para o Pafos, do Chipre, por 4 
milhões de dólares, cerca de 
R$ 20 milhões. Mas o jogador 
não se interessou pela opor-
tunidade de atuar no campeo-
nato cipriota e deseja esperar 
a janela de transferência para 
esperar ofertas de mercado 
com mais visibilidade.

COMEÇO DO DESGASTE
A relação entre Flamengo e 
Lincoln se desgastou no dia 2 
de dezembro, quando Bruno 
Spindel ligou para o atacan-
te e pediu que ele viajasse às 
pressas para Salvador para re-
forçar o time sub-20. A solici-
tação não caiu bem nem com 
o jogador e muito menos com 
os seus representantes. 

O principal agente de Lin-
coln, Victtão Remiro, bateu 
boca com o diretor executivo 
rubro-negro pelo telefone, e 
os dois chegaram a trocar xin-
gamentos. Na ocasião, Spin-
del ameaçou, dizendo que se 
Lincoln não fosse para o jogo 
do Sub-20, seria afastado do 
elenco principal. 

Promessa cumprida. No dia 
seguinte, no dia 3 de dezem-
bro, o atacante se apresentou 
ao técnico Rogério Ceni, mas 
foi advertido pela diretoria e 
liberado da atividade. Na oca-
sião, percebeu que o seu ma-
terial esportivo nem sequer 
estava no vestiário e saiu do 
Ninho do Urubu bufando, se-
gundo relatou uma fonte.

“O cara bateu a porta do 
carro muito forte. Estava re-
voltado”, disse a pessoa que 

Lincoln faz 20 anos, mas 
fica sem os parabéns do Fla
Afastado, atacante, que treina no sub-20, tem aniversário ignorado pelo clube

viu Lincoln deixar o CT. Desde 
então, Lincoln mantém a sua 
rotina de treinamentos com 
a categoria de base. Quando 
o Sub-20 folga, ele participa 
da atividade com a “baba”, que 
são os jogadores não relacio-
nados para os jogos. 

O ‘castigo’, porém, não 
muda a sua decisão e nem 
a do seu estafe: não entrará 
em campo pelo Sub-20. No 
entendimento deles, o Fla-
mengo tomou a atitude de 
deixar o atacante treinando 
com a base apenas por reta-
liação, após recusa de refor-
çar o Sub-20, contra o Bahia. 
Enquanto isso, os represen-
tantes de Lincoln trabalham 
em busca de propostas, que 
devem chegar em janeiro e, 
assim, acontecer a despedida 
de forma melancólica do ata-
cante do Flamengo, onde ele, 
ainda criança, começou a dar 
os primeiros chutes na bola.

Lincoln se recusou a 
reforçar o time Sub-20 e 
foi punido pela diretoria

VOCÊ SABIA
Com o contrato  
perto do fim, 
Diego Alves está 
na mira do Benfica, 
dirigido por Jorge 
Jesus, ex-técnico  
do Flamengo
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º São Paulo 53 26 15 8 3 45 21 24 67,9%

 2º Atlético-MG 46 26 14 4 8 44 34 10 59,0%

 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 26 11 7 8 36 29 7 51,3%

 8º Santos 38 25 10 8 7 37 33 4 50,7%

 9º Atlético-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6 43,6%

 10º Corinthians 33 25 8 9 8 26 29 -3 44,0%

 11º Ceará 32 25 8 8 9 35 36 -1 42,7%

 12º Bragantino 31 25 7 10 8 31 29 2 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 / AMANHÃ
Sport x Grêmio 19h Ilha do Retiro

Internacional x Palmeiras 21h Beira-Rio

Coritiba x Botafogo 21h Couto Pereira

26ª RODADA / DOMINGO / 20.12
Vasco x Santos 16h São Januário

Bragantino x Athletico-PR 16h Nabi Abi Chedid

Flamengo x Bahia 18h15 Maracanã

Fortaleza x Ceará 20h30 Castelão

26ª RODADA / SEGUNDA / 21.12
Corinthians x Goiás 20h Arena NeoQuímica

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 / DOMINGO
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

26ª RODADA / ONTEM
São Paulo 3 x 0 Atlético-MG Morumbi

Atlético-GO 2 x 1 Fluminense Antônio Accioly

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

Rebaixamento

 n O meia uruguaio do Flamen-
go, que fez uma pintura em 
2019 após a bicicleta na parti-
da contra o Ceará, pelo Cam-
peonato Brasileiro, não conse-
guiu vencer o prêmio Puskás 
de gol mais bonito do ano. Ele 
perdeu para o coreano Son, do 
Tottenham, da Inglaterra, que 
levou o troféu por um gol em 
que passa por 7 jogadores. Fi-
que tranquilo, Arrascaeta: no 
coração de qualquer rubro-ne-
gro do Brasil, o seu foi o mais 
bonito. Com toda certeza.

NÃO DEU 
PARA O ARRAXCA 

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

ENFIM, O NOVO 
PRESIDENTE DO VASCO 

A 
Justiça determinou, após julgamento co-

legiado na 1ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio, que as eleições do dia 7 de 

novembro estão anuladas. O que isso significa 

para o torcedor do Vasco? Leven Siano perdeu e 

Jorge Salgado será o novo presidente do Gigante 

da Colina pelos próximos três anos. Depois do 

resultado, o próprio Leven deu uma declaração 

afirmando que não irá recorrer para mudar a 

decisão. Isso me gerou mais respeito ainda pelo 

candidato, que pensou no melhor para o Vas-

co e no momento delicado que o clube vive no 

Brasileiro. Agora a bola está na mão de Salgado. 

A transição já começa hoje e a pauta principal 

parece ser a compra de Benítez. O Vasco precisa 

exercer o direito contratual para não perder o 

argentino. Mas não só isso: os salários precisam 

ser pagos e, principalmente, o Vasco clama por 

voltar a ser o Gigante que nós conhecemos. 

Vasco, com novo presidente, inicia hoje sua transição

ODAIR FOI EMBORA E A MÁGICA TAMBÉM? 

 n O Fluminense vinha fazendo um Brasileiro fora do comum 
para os padrões do elenco. Até Odair Hellmann sair, era o 
quinto do Brasileirão, jogando bem e concentrado. Mas a 
mudança já parece ter surtido efeito nítido. Contra o Vas-
co, até jogou bem, mas relaxou e levou o empate. Contra o 
Atlético-GO, foi  abaixo do esperado. Parece que a mágica 
acabou, mas a raça e vontade não podem faltar. Marcão 
precisa entrar nesse circuito urgentemente. 

AFP

 nNeymar foi um dos me-
lhores jogadores do mundo 
em 2020. Não à toa chegou 
à final da UEFA Champions 
League carregando o PSG 
até a final, sendo decisivo. 
Mas parece que isso não foi 
o suficiente. Além de ficar 
fora do top 3, ocupado por 
Messi, Cristiano Ronaldo e 
Lewandowski — vencedor 
do prêmio —, ele só apareceu 
na nona colocação, algo ab-
surdo para o que vimos neste 
ano no futebol. Sua hora ain-
da vai chegar, Ney! 

A FIFA ESTÁ DE 
BRINCADEIRA... 
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Fluminense

Marcão admite 
que Flu precisa 
melhorar na 
busca pelos gols
Insatisfeito com atuação nos 2 a 1 para Atlético-GO, 
técnico promete trabalhar rumo ao Z-4 do Brasileiro

O 
técnico Marcão sofreu, 
contra o Atlético-GO, a 
primeira derrota des-

de a sua volta ao comando 
do Fluminense, resultado 
que manteve o time fora do 
G-4 do Campeonato Brasilei-
ro. Ao analisar a partida em 
Goiânia, o técnico lamentou 
o rendimento do Tricolor, 
que vinha de empate com o 
Vasco, e admitiu que é preci-
so criar mais jogadas ofen-
sivas em busca da volta ao 
caminho das vitórias.

“Não ficamos satisfeitos, 
temos que criar opção para 
toda hora estarmos finali-
zando, gente mais próxima, 
dar profundidade. Treinare-
mos essa semana para que 
consigamos equacionar essa 
questão o mais rapidamente 
possível e a equipe seja mais 
perigosa, crie situações de 
muita dificuldade para o ad-
versário”, frisou.

A meta do treinador é 
apresentar melhora já no 
duelo contra o líder São 

Paulo, dia 26, no Morum-
bi. “Vamos trabalhar, criar 
situações, tentar algumas 
variações, tudo que já fize-
ram e deu certo. Temos que 
tentar criar situações novas”, 
acrescentou.

Diante do Atlético-GO, ao 
mexer na equipe para buscar 
uma reação, o Fluminense 
terminou a partida com três 
atacante mais fixos na área. 
Marcão explicou porque pre-
feriu manter um desgastado 
Fred em campo até o fim do 
confronto.

“É o nosso centroavante. A 
bola começou a rondar den-
tro da área. E ficamos sem-
pre na expectativa de um 
movimento dele. É um cara 
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que a bola procura, um go-
leador. No fim, coloquei o Fe-
lippe para jogar junto dele e 
nessa questão conseguimos, 
porque o Fred sempre segura 
dois jogadores com ele”, dis-
se o treinador, deixando cla-
ro que conta com seu camisa 
9 futuramente.

“Mesmo sabendo que o 
Fred vai precisar de roda-
gem, é sempre muito peri-
goso. No momento em que 
estávamos, tínhamos que 
arriscar. Tirar um volante 
e colocar mais um atacan-
te. Precisávamos buscar o 
resultado e colocamos dois 
atacantes de área para cria-
mos dificuldade para a defe-
sa adversária”, avaliou.

O Fluminense voltará 
a campo apenas no 
dia 26, no Morumbi, 
contra o São Paulo, 
que está na liderança 
do Brasileirão

O técnico 

Marcão ainda 

não venceu 

desde sua 

volta ao 

comando do 

Fluminense


