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Flamengo de Arrascaeta decepciona ao ficar no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, e cai 

para terceiro lugar na tabela. No Maracanã, Fluminense é derrotado por 2 a 1 pelo líder São Paulo. P. 2 e 3

Mengão 
não deslancha
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Fluminense São Paulo

Flu perde para o São 
Paulo e chega a três 
jogos sem vencer
O Tricolor carioca é superado pelo paulista, no Maracanã, por 2 
a 1, e não consegue uma vitória desde a 24ª rodada

O 
Fluminense recebeu o 
São Paulo no Maracanã, 
em jogo válido pela 

27ª rodada do Campeonato 
Brasileiro e perdeu por 2 a 1. 
Brenner saiu na frente para 
o Tricolor paulista, ainda no 
primeiro tempo. Na segunda 
etapa, Fred igualou para os 
cariocas, com um golaço, mas 
Brenner marcou o segundo no 
jogo e conquistou os três pon-
tos para os visitantes. Com o 
resultado, o time carioca che-
ga a três partidas sem vencer 
(duas derrotas e um empate) 
no torneio nacional. A última 
vitória foi no dia 5, quando ba-
teu o Athletico por 3 a 1.

Nos 45 minutos iniciais, o 
São Paulo foi mais eficiente 
para ir para o vestiário com a 
vantagem no placar de 1 a 0. O 
Fluminense teve dificuldade 
para atacar. Sem Nenê, ma-
chucado, a bola praticamente 
não chegou a Fred, que jogou 
isolado no ataque. Marcão 
optou por marcar o Tricolor 
paulista com os cariocas in-
teiros no campo de defesa e 
permitiu que os visitantes tro-
cassem passes com facilidade.

Foi assim que saiu o gol do 
São Paulo, aos 14 minutos. Rei-
naldo recebeu de Igor Gomes 
na esquerda e cruzou rasteiro. 
Brenner apareceu livre no se-
gundo pau e marcou sozinho. 
Lento e sem força ofensiva, o 
Fluminense rondou a área, ten-
tou jogar pelas pontas, mas em 
nenhum momento conseguiu 
pressionar o rival. Com facilida-
de para chegar ao ataque, o Tri-
color paulista poderia até ter 
aumentado, mas errou o passe 
final algumas vezes.

No segundo tempo, logo no 
primeiro minuto, o Fluminense 
quase empatou. Danilo Barce-
los cobrou falta para a área, Ma-
theus Ferraz saiu na frente da 
marcação do São Paulo, se es-
ticou de carrinho e manda por 
cima do gol de Volpi, com muito 
perigo. Mas, instantes depois, 
Fred voltou a mostrar o porquê 
de ainda ser um dos melhores 
centroavantes do país. Gabriel 
Sara tentou sair jogando na en-
trada da área, mas entregou no 

DANIEL CASTELO BRANCO

Wellington Silva é a imagem da desolação: Tricolor carioca é derrotado pelo São Paulo, no Maracanã

pé do camisa 9, que com força 
soltou um míssil, na gaveta, 
para igualar o marcador.

Após o gol do Fluminense, o 
jogo ficou mais amarrado, mas 
com o Tricolor carioca sendo 
mais competitivo. O São Paulo, 
sem intensidade, tentava reagir, 
mas sem sucesso. Até que, aos 
26 minutos, a estrela de Bren-
ner voltou a brilhar. Reinaldo 
deu linda bola para Sara, que 
de primeira cruzou na medi-
da para o camisa 30 desviar e 
Marcos Felipe fazer um mila-
gre. Pablo pegou o rebote, ba-
teu mascado, e Brenner, desta 
vez, não perdoou e marcou o 
seu quinto gol no Maracanã em 
2020, em três partidas disputa-
das (duas contra o Flamengo e 
uma diante do Flu).

No lance seguinte, o Flumi-
nense quase empatou. Lucca 
avançou pela esquerda com 
espaço, cruzou para Fred e o 
camisa 9, com categoria, ajei-
tou de peito, estilo futevôlei, 
para Caio Paulista, que ia ba-
ter no gol, mas foi travado no 
último instante por Reinaldo, 
que “marcou” um gol ao sal-
var o São Paulo.

Aos 40, o time de Marcão 

voltou a levar perigo ao gol de 
Volpi. Fred recebeu na entrada 
da área e deu um lindo passe, de 
‘cavadinha’, nas costas de seus 
marcadores para a chegada de 
Caio Paulista, que, na cara do 
gol, tentou o toque por cima do 
goleiro, mas mandou para fora.

Nos minutos finais, o São 
Paulo soube administrar o 
placar para conseguir mais 
uma vitória no Brasileirão e 
aumentar a distância para 
Atlético-MG e Flamengo, se-
gundo e terceiro colocado, res-
pectivamente. Agora, o Trico-
lor paulista tem sete pontos a 
mais que o time mineiro e o 
Rubro-Negro carioca.

O líder São Paulo 
abriu sete pontos 
de vantagem sobre 
o Atlético-MG e o 
Flamengo 
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Fortaleza Flamengo

Flamengo decepciona, fica 
no empate e cai para terceiro
A equipe comandada por Rogério Ceni mostrou desorganização em campo, apatia, 
condições físicas ruins e levou pouco perigo ao elenco do Fortaleza, no Castelão

O 
Flamengo visitou o 
Fortaleza no Castelão, 
pela 27ª rodada do Bra-

sileirão, e decepcionou. Em 
um jogo muito aquém do es-
perado, principalmente após 
uma semana inteira para se 
preparar, ficou apenas no 0 a 
0 e foi ultrapassado pelo Atlé-
tico-MG na tabela do torneio 
nacional. O time de Rogério 
Ceni foi uma equipe apática, 
sonolenta e que ofereceu pou-
co perigo ao Leão de Pici.

O primeiro tempo entre 
Fortaleza e Flamengo foi apá-
tico, sem grandes emoções e 
de dar sono em alguns mo-
mentos. As duas equipes mui-
to mal em campo protagoniza-
ram um futebol pífio no Cas-
telão. O Rubro-Negro, por ter 
um elenco mais qualificado, 
tentou teve a maior posse de 
bola nos 45 minutos iniciais, 
chegando a 68%. O time de Ro-
gério Ceni finalizou quatro ve-
zes, mas apenas uma foi a gol.

O primeiro lance de perigo 
do Flamengo foi aos 13 minu-
tos. Gerson lançou na medida 
para Renê. O lateral-esquerdo 
ajeitou para Bruno Henrique, 
que chutou de primeira em 
cima de Paulão. A bola des-
viou, enganou o goleiro Feli-
pe Alves e quase entrou. No 
escanteio, a zaga do Fortaleza 
conseguiu afastar o perigo.

Depois desse lance, o jogo 
entrou em um marasmo, com 
o Flamengo apático do setor 
defensivo ao ofensivo. Pe-
dro, sumido no jogo, era pou-
co municiado pelos compa-
nheiros. Mas, aos 37 minutos, 
quando o camisa 21 recebeu 
uma boa bola, fez ótima joga-
da e foi derrubado por Jack-
son. O árbitro marcou pênalti, 
e o artilheiro do Rubro-Negro 
na temporada pediu para ba-
ter. O centroavante escorre-
gou na hora de finalizar, bateu 
na bola com os dois pés, e a 
falta técnica foi marcada. 

Para o segundo tempo, 
Rogério Ceni sacou Isla, que 
sofreu cartão amarelo aos 
quatro minutos da primeira 
etapa, e colocou João Lucas, 
que não entrava em campo 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O primeiro 
tempo não 
apresentou 
surpresas e 
emoção. As 
duas equipes 
não jogaram 
bem e prota-
gonizaram um 
futebol pífio

Pedro sofreu 
pênalti no fim 

do primeiro 
tempo: ele 

mesmo 
cobrou, mas 
desperdiçou

desde setembro. O Flamengo 
até mostrou mais agressivida-
de. mas ainda careceu muito 
de criatividade. Bruno Hen-
rique era o jogador que mais 
tentava chamar a responsabi-
lidade em campo. Arrascaeta 
e Everton Ribeiro apagados 
em campo e eram pouco pro-
dutivos na partida, o que irri-
tava o comandante rubro-ne-

gro na beira do campo.
Aos 26 minutos, Ceni pro-

moveu duas mudanças na 
equipe: tirou Arão e Everton 
Ribeiro e colocou Diego e Vi-
tinho, respectivamente. As al-
terações não surtiram efeito, 
muito pelo contrário. O cami-
sa 10 entrou muito mal e tirou 
a pouca velocidade que o time 
apresentava em campo. A úl-

tima cartada do treinador ru-
bro-negro foi: Pepê na vaga de 
Arrascaeta. Mas de nada adian-
tou, e o Flamengo decepcionou 
no último jogo do ano.

O Flamengo volta a cam-
po apenas no dia 6 de janei-
ro para pegar o Tricolor das 
Laranjeiras, às 21h30, no Ma-
racanã, pela 28ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.
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Athletico-PR Vasco

Vasco terá 
sequência 
decisiva no 
Brasileirão
Equipe pegará nos próximos cinco jogos 
na competição times adversários que 
estão na parte de baixo da tabela

O 
Vasco inicia hoje, diante 
do Athletico, às 18h15, na 
Arena da Baixada, uma 

sequência de cinco jogos contra 
adversários que estão na parte 
de baixo da classificação. De-
pois do Furacão, que está na 12° 
colocação, pegará Atlético-GO 
(11°), Botafogo (18°), Coritiba 
(19°) e Bragantino (13°).

A sequência, recentemente, 
foi chamada de “favorável” pelo 
presidente eleito do Vasco, Jor-
ge Salgado. E é em um bom de-
sempenho nos próximos jogos 
que Ricardo Sá Pinto tem como 
estratégia para tirar o Cruzmal-
tino do Z-4 e ganhar um fôlego 
extra para continuar na missão 
de se livrar do rebaixamento 
no Brasileirão. No momento, 
o time é o 17º colocado, com 25 
pontos e um jogo a menos que 
os concorrentes.

Há um turno, o Vasco vivia 
dias melhores: em 6 de setem-
bro, quando pegou o Furacão 
em São Januário, venceu por 1 a 
0, com gol de Cano. Na ocasião, 
o time terminou a 8ª rodada na 
terceira colocação, com 14 pon-
tos. O momento foi apelidado 
por torcedores como “Ramo-
nismo”, sob o comando do téc-
nico Ramon Menezes.

Após vencer o Furacão, o 
Vasco perdeu por 2 a 1 para o 
Atlético-GO em São Januário. 

A equipe de Ramon deu a volta 
por cima com boa vitória por 3 
a 2 contra o Botafogo, no Nilton 
Santos. A exibição no clássico 
enganou. Primeiro veio a der-
rota por 1 a 0 para o Coritiba, 
no Couto Pereira, e, depois, o 
empate por 1 a 1 com Bragan-
tino, em São Januário. Uma se-
quência de derrotas derrubou 
Ramon Menezes e levou o Vas-
co para o Z-4.

NOVIDADE

Desde o início do Brasileirão 
transmitindo as partidas de 
forma fechada no pay-per-view 
do clube, o Athletico Paranaen-
se trouxe mais uma inovação 
para 2020. O clube anunciou 
que a partida contra o Vasco, 
hoje, será transmitida pela pla-
taforma de streaming Twitch.

A transmissão será realizada 
da seguinte forma: dois torce-
dores, um de cada clube, que 
realizam streams, transmitirão 
a partida para seus inscritos. A 
inscrição custa R$ 22,99 e váli-
da por um mês. Torcedores que 
assinam a Amazon Prime tem 
inscrição gratuita em um dos 
canais. No lado athleticano, a 
partida será transmitida pelo 
canal Drako Por Cento, en-
quanto a parte vascaína será 
feita pelo streamer Casimiro 
Miguel, do Casimito.

Sá Pinto comanda o Vasco 

diante do Athletico-PR, 

hoje, no Arena Baixada

RAFAEL RIBEIRO / VASCO.COM.BR

Canais de torcedores dos dois times 
farão a transmissão da partida  
pela internet. Os interessados 
pagam R$ 22,99 por mês
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O 
Botafogo vai a campo 
contra o Corinthians, 
hoje, provavelmente de 

cara nova. O técnico Eduardo 
Barroca treinou o time ontem 
com uma escalação diferente 
da habitual.

Ele montou o time com Die-
go Cavalieri; Kevin, Marcelo, 
Kanu e Rafael Forster; Zé We-
lisson, Caio Alexandre e Cíce-
ro; Victor Luís (de ponta), War-
ley e Pedro Raul.

O time tem a mesma cara do 

VITOR SILVA / BOTAFOGO

O time alvinegro 
tem 23 pontos, está 
na 18º posição e 
precisa ganhar para 
encostar no Vasco, 
que tem 28 e 
é o primeiro do Z-4

Barroca promove 
mudanças e pode 
colocar caras 
novas no time
Alvinegro precisa vencer 
o Corinthians para se 
manter na briga contra o 
rebaixamento

Botafogo Corinthians 

que venceu o Coritiba, por 2 a 1, 
na última rodada, no entanto o 
treinador promoveu a entrada 
de Cícero e Victor Luís, no lu-
gar dos estrangeiros Honda e 
Kalou, respectivamente. 

A bola rola às 16h no Está-
dio Nilton Santos. Ocupando 
a 18 posição, com 23 pontos, 
o clube precisa da vitória para 
encostar no Vasco, o primeiro 
do Z4 com 28 pontos.

BRUNO FORA
O Botafogo tem um desfalque 
confirmado hoje. O treinador 
não poderá contar com Bruno 

Barroca pode 
arriscar com 

nomes novos 
na partida de 
hoje contra o 

Timão

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Nazário, diagnosticado com 
Covid-19 nos últimos dias. 
Apesar de estar recuperado, o 
meio-campista sequer foi re-
lacionado para o jogo, válido 
pela 27ª rodada do Brasileirão, 
como informou primeiramen-
te O DIA.

Recuperado de Covid-19, 
Nazário treinou na última sex-
ta-feira, dia de Natal, mas, por 
não ter participado da maioria 
das atividades realizadas por 
Eduardo Barroca durante a se-
mana e também não estar na 
plena forma física, não será re-
lacionado para a decisiva par-

tida pela competição nacional.
O meio-campista não ha-

via atuado contra o Coritiba, 
na rodada passada, por cum-
prir suspensão pelo terceiro 
cartão amarelo. O camisa 10 
deve ficar disponível para os 
primeiros compromissos do 
Alvinegro em 2021.

Na 18ª colocação com 23 
pontos, o Botafogo está a cin-
co pontos do Bahia, primeiro 
time fora da zona de rebaixa-
mento. No Z4, a partida contra 
o Corinthians é fundamental 
para as pretensões do Alvine-
gro no Brasileirão.
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SALVE-SE QUEM PUDER

RESULTADOS - SÉRIE A

a palinha do apolinho

LISCA DOIDO PEDALADAS

BOLA DENTRO BOLA FORA

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

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

 nO técnico Abel Braga deixa 
o Internacional depois do 
jogo de hoje com o Bahia, 
em Salvador. Rodrigo Cae-
tano também está fora.

 nO Boca Juniors bate o Ra-
cing e vai enfrentar o Santos 
na Libertadores. Jogo bom.

 n O alemão Thomas Tu-
chel ,  técnico do Paris 
Saint-Germain, achou que 
mandava mais que o Sheik, 
barrou Mbpabbé e foi para 
panela com batatas cora-
das. Lá também mandam 
técnicos embora.

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 56 27 16 8 3 47 22 25 69,1%

 2º Atlético-MG 49 27 15 4 8 46 34 12 60,5%

 3º Flamengo 49 26 14 7 5 46 35 11 62,8%

 4º Internacional 44 26 12 8 6 39 25 14 56,4%

 5º Grêmio 42 25 10 12 3 33 21 12 56,0%

 6º Palmeiras 41 25 11 8 6 36 25 11 54,7%

 7º Fluminense 40 27 11 7 9 37 31 6 49,4%

 8º Santos 38 26 10 8 8 37 34 3 48,7%

 9º Corinthians 36 26 9 9 8 28 30 -2 46,2%

 10º Ceará 35 26 9 8 9 37 36 1 44,9%

 11º Atlético-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6 43,6%

 12º Athletico-PR 31 26 9 4 13 21 28 -7 39,7%

 13º Bragantino 31 26 7 10 9 31 30 1 39,7%

 14º Fortaleza 31 27 7 10 10 24 25 -1 38,3%

 15º Sport 29 27 8 5 14 23 36 -13 35,8%

 16º Bahia 28 26 8 4 14 32 46 -14 35,9%

 17º Vasco 28 25 7 7 11 26 36 -10 37,3%

 18º Goiás 23 27 5 8 14 27 42 -15 28,4%

 19º Botafogo 23 26 4 11 11 25 37 -12 29,5%

 20º Coritiba 21 27 5 6 16 21 37 -16 25,9%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

27ª RODADA / HOJE

Botafogo x Corinthians 16h Engenhão

Bahia x Internacional 16h Arena Fonte Nova

Palmeiras x Bragantino 18h15 Allianz Parque

Santos x Ceará 18h15 Vila Belmiro

Athletico-PR x Vasco 18h15 Arena da Baixada

Grêmio x Atlético-GO 20h30 Arena do Grêmio

28ª RODADA /6/1
Botafogo x Athletico-PR 19h15 Nilton Santos

Grêmio x Bahia 20h30 Arena do Grêmio

Sport x Fortaleza 20h30 Ilha do Retiro

Coritiba x Goiás 20h30 Couto Pereira

Flamengo x Fluminense 21h30 Maracanã

Bragantino x São Paulo 21h30 Nabi Abi Chedid

28ª RODADA / 7/1
Ceará x Internacional 19h Castelão

Atlético-GO x Vasco 21h Antônio Accioly

28ª RODADA / 18/1
Palmeiras x Corinthians 19h Allianz Parque

28ª RODADA / 27/1
Atlético-MG x Santos 19h15 Mineirão

27ª RODADA / ONTEM

Atlético-MG 2 x 0 Coritiba Mineirão

Fortaleza 0 x 0 Flamengo Castelão

Goiás 1 x 0 Sport Serrinha

Fluminense 1 x 2 São Paulo Maracanã

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

DANIEL CASTELO BRANCO

 n Entramos na reta final desse 
Brasileirão e a briga para não 
cair para Segundona está mais 
dramática do que na ponta de 
cima para ser campeão. En-
tre os clubes do Rio, Vasco e 
Botafogo lutam para escapar 
da degola e sabem que as di-
ficuldades são enormes. Am-
bos convivem com problemas 
internos graves, que se agra-
varão se não conseguirem es-
capar. Restando 12 jogos, con-
tando com o de hoje com o Co-
rinthians em casa, o Botafogo 
precisa de sete vitórias e um 

empate para a marca salva-
dora de 45 pontos. O Vasco 
de Sá Pinto (foto), com um 
jogo a menos e 28 pontos, 
precisa ganhar cinco e em-
patar dois, começando hoje 
em Curitiba onde enfrenta 
o Athletico-PR. Para am-
bos, a missão não será fá-
cil, um verdadeiro pau com 
formiga, mas o que resta é 
encarar e botar o coração 
no bico da chuteira. A que-
da de ambos seria uma tra-
gédia não só para eles como 
para o futebol do Rio, que 
ficaria enfraquecido. Os 
torcedores adversários têm 
consciência disso.

 n Estrela do Renato bri-

lhou, e o garoto Ferreiri-

nha entrou e, na primeira 

arrancada, rabiscou a de-

fesa do São Paulo e deu o 

gol da vitória para Diego 

Souza. Grêmio 1 x 0.

 n Empresário de Benítez 

nem aceitou conversar 

com dirigentes do Vasco 

e fez valer o que está es-

crito. Jogador está fora e 

provavelmente a cami-

nho do Atlético-MG.

 n O América Mineiro está 
por 90 minutos de realizar o 
maior feito de sua história: 
chegar a uma final de Copa do 
Brasil — empatou o primeiro 
jogo da semifinal com o Pal-
meiras por 1 a 1 e disputa a se-
gunda partida na quarta-fei-
ra. O trabalho de Lisca provou 
que de doido não tem nada. 
Independentemente do que 
venha acontecer, ele já provou 
seu valor, praticamente levan-
do a equipe de volta à Primei-
ra Divisão do Brasileiro, bo-
tando com as etapas vencidas 
as contas do clube no azul e 
prestes a virar estátua, caso 
consiga a façanha de conquis-
tar a Copa do Brasil.


