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Botafogo de Eduardo Barroca perde 
para o Corinthians por 2 a 0, em casa, 
e termina 2020 em penúltimo no 
Brasileiro. Vasco também segue no Z-4, 
após ser derrotado pelo Athletico-PR 
por 3 a 0, na Arena da Baixada. P. 4 e 5

0 2X



2   ATAQUE SEGUNDA-FEIRA, 28.12.2020  I  O DIA2   ATAQUE SEGUNDA-FEIRA, 28.12.2020  I  O DIA

Fluminense

Técnico do Fluminense, Marcão avaliou a derrota do time para o São Paulo, no último sábado: ‘foi difícil’

‘A gente merecia uma sorte melhor’, 
diz Marcão sobre derrota do Tricolor
Técnico do Fluminense elogiou a atuação da equipe no revés de 2 a 1 para o São Paulo pela 27ª rodada

O 
técnico Marcão não es-
condeu sua frustração 
com a derrota por 2 a 1 do 

Fluminense para o São Paulo, 
sábado. Em entrevista coletiva 
no Maracanã, o comandante do 
Tricolor das Laranjeiras desta-
cou que a equipe foi mais veloz 
e teve mais competitividade do 
que em partidas anteriores.
“No jogo do Atlético, a equipe 
foi lenta, sem transição. Nesse 
jogo, ferimos mais a equipe ad-
versária, conseguimos ter mais 
velocidade no último terço, ti-
vemos a chance de fazer o pri-
meiro gol. Quando perdíamos o 
jogo, tivemos chances com Caio 
(Paulista), Fred, de situação me-
lhor para o gol”, disse Marcão, 
que em seguida, traçou um 
panorama sobre a postura dos 
seus comandados:
“Foi um jogo difícil, contra o 
líder do campeonato e nossa 
equipe duelou com eles o tem-
po todo. Foi resolvido no deta-
lhe. Lógico que a gente queria e 
merecia uma sorte melhor, mas 
acredito que a gente melhorou 
no último terço de jogo.”
O técnico também exaltou a 
maneira como os jovens forma-

DANIEL CASTELO BRANCO

Foi um jogo difícil, 
contra o líder do 
campeonato e nossa 
equipe duelou com 
eles o tempo todo. Foi 
resolvido no detalhe”
MARCÃO,
Técnico do Flu

Fluminense e 
Flamengo se 
enfrentam no 
próximo dia 6  
pela 28ª rodada  
do Campeonato

ram o meio de campo. Aos seus 
olhos, o time soube conter o ím-
peto adversário nessas jogadas.
“Gostei do tripé (Yuri, Yago 
Felipe e Michel Araújo) nesse 
jogo contra um São Paulo que 
produz muito. Anulamos em 
alguns momentos a equipe do 
São Paulo. A gente tentará dar 
continuidade. Lógico que a 
gente quer todo mundo intei-
ro para fazer a melhor escolha 
para o Fluminense”, disse.

E por falar em Yago, o clima 
de ressaca marcou o tom do jo-
gador após a derrota. Ao Pre-
miere, o meio-campista apon-
tou o que culminou em mais 
um resultado negativo.

“Hoje faltou o detalhe, con-
tra uma equipe que vem bem, 
a gente vacilou em algumas bo-
las, pecamos, e isso não pode 
acontecer. A gente não conse-
guiu converter as nossas chan-
ces. Agora é trabalhar, tem a vi-
rada do ano, é procurar traba-
lhar para voltar a vencer o mais 
rápido possível”, disse.

O Flu volta a campo no dia 
6, contra o Flamengo, às 21h30.
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Flamengo

Ceni se mostrou insatisfeito com o resultado do elenco Rubro-Negro no último sábado

DANIEL CASTELO BRANCO

Ceni admite 
baixa produção 
do Flamengo
‘Não vou usar o gramado como desculpa’, afirma o 
técnico após o empate sem gols com o Fortaleza

R
ogério Ceni deixou o 
Castelão, no último sá-
bado, insatisfeito com o 

resultado — empate sem gols 
com o Fortaleza — e a atua-
ção do Flamengo, que pouco 
criou durante os 90 minutos 
e, com o resultado, perdeu o 
segundo lugar da tabela para 
o Atlético-MG. Admitindo a 
baixa produção ofensiva de 
sua equipe, o técnico minimi-
zou a condição do gramado e 
mostrou confiança na briga 
pela conquista do título.

“Produzimos abaixo do que 
esperávamos. O gramado é 
uma parte secundária. Talvez 
tenha influenciado na parte 
do pênalti, que o Pedro escor-
regou. Não adianta usar o gra-
mado como desculpa”, avaliou 
Ceni, antes de complementar:

“Com certeza absoluta 
(acredita no título brasilei-

ro). Não se pode trabalhar no 
Flamengo se não acredita que 
pode ser campeão. Indepen-
dente da diferença de pontos 
que termine esta rodada, é 
completamente possível dimi-
nuí-la e chegar na última roda-
da jogando pelo título”, seguiu 
o técnico do Rubro-Negro.

Ceni ainda avaliou como 
seria o resultado da partida, 
se tivesse rolado algum gol. 
“Se tivéssemos feito um gol no 
primeiro tempo, talvez o For-
taleza se abrisse mais. Jogam 
muito próximos, com duas li-
nhas, se defende bem. Indivi-
dualmente não tivemos uma 

produção normal. Nossos 
homens de frente foram bem 
marcados, mas não consegui-
mos marcar nas oportunida-
des que tivemos”, concluiu.

Na entrevista, ele ainda 
avaliou o desempenho do jo-
gador Everton Ribeiro. “É um 
jogador de criatividade, a fun-
ção dele é fazer a bola correr. 
O lado dele, com o Isla, está 
mais prejudicado, estão mais 
sozinhos, o jogo acontece 
mais pelo lado esquerdo, com 
o Gerson. Precisamos apre-
sentar um terceiro jogador 
para se apresentar para ele.”

Para fechar sua avaliação, o 
ténico contou como foi voltar 
ao Cadtelão por outro time.
“É um prazer voltar e ver os 
caras que treinei. A dificul-
dade que o Flamengo enfren-
tou se deve ao sistema de três 
anos que foi montado justa-
mente para enfrentar times 
como o Flamengo, Atléti-
co-MG, Internacional. Acho 
que o Fortaleza pode chegar 
na Sul-Americana. Tem joga-
dores e futebol para isso.”
Nas redes sociais, torcedores 
cobraram mais firmeza de 
Ceni. “Rogério Ceni você foi 
jogador, mas como técnico é 
fraco e sem voz de comando”, 
escreveu um internauta. Outro, 
tirou sarro dos demais times. 
“Apesar do ano ruim, ainda 
ganhamos 3 títulos e estamos 
em 3 no campeonatos. E quem 
quer sacanear está na zona de 
rebaixamento. Então...”

Produzimos 

abaixo do que 

esperávamos. 

O gramado 

é uma parte 

secundária. 

Talvez tenha 

influenciado 

na parte do 

pênalti”

ROGÉRIO CENI,
Técnico
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Botafogo Corinthians

Botafogo perde para o 
Timão no Nilton Santos

Equipe de Eduardo 
Barroca foi superada 
por 2 a 0  e termina 
o ano na penúltima 
colocação do 
Brasileirão

O 
Botafogo segue em situa-
ção dramática no Cam-
peonato Brasileiro. Na 

tarde deste domingo, a equipe 
carioca recebeu o Corinthians, 
no Estádio Nilton Santos, pela 
27ª rodada da competição, e foi 
derrotada por 2 a 0. O equato-
riano Cazares e o meia Mateus 
Vital marcaram os gols da par-
tida. Com o resultado, o Glorio-
so termina o ano na penúltima 
colocação, com 23 pontos.

A primeira etapa foi de pou-
co brilho técnico por parte 
das duas equipes. O Botafogo 
teve dificuldades com as im-
provisações feitas pelo técnico 
Eduardo Barroca. Victor Luís, 
escalado como ponta para ser 
o principal responsável por ar-
mar os ataques da equipe, foi 

pouco efetivo ofensivamente e, 
consequentemente, o Glorioso 
praticamente não levou peri-
go ao gol de Walter. Já Rafael 
Forster, que atuou como lateral
-esquerdo, esteve perdido e deu 
os melhores espaços para as jo-
gadas de ataque do adversário.

Já o Corinthians teve um 
primeiro tempo discreto, mas 
seguro o suficiente para ser 

melhor. Mesmo com apenas 
45% de posse de bola, a equipe 
paulista fez o “feijão com arroz”, 
explorou as fragilidades de seu 
adversário e conseguiu marcar. 
Aos 33 minutos, Cazares ga-
nhou a bola na intermediária, 
trabalhou com Mosquito e cor-
reu para a área, onde recebeu 
belo cruzamento e cabeceou 
para marcar o único gol antes 
dos times irem para o vestiário.

Na volta do intervalo, o jogo 
melhorou e ficou mais agitado. 
Eduardo Barroca fez mudanças 
no ataque do Botafogo, mas a 
equipe encontrou dificuldades 
para se lançar ao ataque, já que 
o Corinthians subiu sua marca-
ção. A equipe paulista, apesar 
de não ser brilhante, conseguia 
criar as melhores oportunida-

des. Aos 29 minutos, Ramiro 
soltou uma bomba de fora da 
área, que desviou e explodiu no 
travessão de Cavalieri. Jô, que 
esteve apagado, também teve 
chance de aumentar o placar 
em boa cabeçada, mas o goleiro 
alvinegro entrou em ação.

Já nos acréscimos, Mateus 
Vital, que entrou no segundo 
tempo, fez boa jogada indivi-
dual, levou a melhor sobre a 
zaga alvinegra e bateu bonito 
para definir para o Timão: 2 a 0.

Com a vitória, o Corinthians 
tem 39 pontos e fica em oitavo, 
entrando de vez na briga por 
uma vaga na Libertadores. Bo-
tafogo volta a campo no próxi-
mo dia 6, contra o Athletico-PR, 
às 19h15, no Nilton Santos. Já o 
Timão enfrenta o Flu dia 13.

CAVALIERI: Não teve culpa nos gols 
recebidos e fez defesas difíceis. NOTA 7,5

KEVIN: Muito mal no jogo. Sofreu na 
marcação e foi pouco efetivo. NOTA 4

MARCELO: Muita vontade e velocida-
de, mas pouca técnica. Precisa entender 
que futebol não é só correr. NOTA 5

KANU: Mostra evolução. Tem sido o 
mais regular do time. NOTA 6,5

FORSTER: Improvisado na lateral, deu 
conta, na medida do possível. NOTA 6

RHUAN: Ficou 15 minutos em campo e 
nada pôde fazer. SEM NOTA

ZÉ WELISON: Fez partida burocrática, 
sem grande destaque. NOTA 6

LECAROS: Entrou bem e deu 
velocidade ao setor ofensivo. NOTA 6,5

CAIO ALEXANDRE: O melhor jogador 
no meio de campo. Com muita 
disposição e técnica, se salvou. NOTA 7

CÍCERO: Jogador comum. Lento e, 
algumas vezes, perdido. NOTA 4,5

ÉBER: Afobado e foi nulo. NOTA 5

WARLEY: Não fazia um jogo ruim, mas 
saiu para dar vez a Babi. NOTA 5

BABI: Não teve oportunidade de 
mostrar serviço. NOTA 5

VICTOR LUÍS: Atuou mais avança-
do, mas não cumpriu bem o papel e foi 
sacado do jogo no intervalo. NOTA 4,5 

KALOU: Mais uma atuação apagada. 
Até hoje não justificou o esforço que a 
diretoria fez para contratá-lo. NOTA 4

PEDRO RAUL: Não conseguiu se 
desvencilhar da boa marcação do 
setor defensivo do Corinthians e foi 
pouco efetivo em campo. NOTA 4,5

BARROCA: Inventou demais. Começou 
com Victor Luís de ponta, depois o tirou 
do jogo, manteve Forster improvisado, 
que pediu para sair, e colocou o atacante 
Rhuan para jogar na lateral esquerda. 
Não mereceu, em nenhum momento, a 
vitória contra o Corinthians. NOTA 3

Não fez uma grande partida, mas não 
precisou de muito esforço para superar o 
Botafogo. Destaque para o Gil, que não 
deixou Pedro Raul respirar, e Vital, que 
entrou bem no 2º tempo e fez um gol.

BOTAFOGO

CORINTHIANS

ATUAÇÕES
Lecaros em 
ação contra o 
Corinthians: 
peruano entrou 
bem e deu 
velocidade ao 
setor ofensivo
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Vasco joga mal e perde pro Athletico

E
m mais uma exibição 
ruim, o Vasco perdeu 
para o Athletico por 3 

a 0, na Arena da Baixada, e 
se complicou ainda mais no 
Campeonato Brasileiro. Com 
o revés para o Furacão, o time 
cruzmaltino perdeu a opor-
tunidade de sair da zona de 
rebaixamento e termina 2020 
na 18ª colocação. Os gols fo-
ram marcados por Carlos 
Eduardo, duas vezes, e Nikão.

O primeiro tempo do Vas-
co é para ser esquecido. Com 
muitos erros, o time foi nulo 
em campo. Até que o Cruz-
maltino começou vibrante 
no jogo, levando perigo ao gol 
adversário. Aos dois minutos, 
Neto Borges foi à linha de fun-
do e chutou cruzado. A bola 
chegou para Vinícius livre na 

Talles Magno 
e Gustavo 
Torres: 
desolação 
na derrota 
vascaína

segunda trave, mas ele fura o 
chute. Incrível a chance des-
perdiçada pelo jogador.

Logo depois, o Vasco saiu 
jogando errado, Richard 
roubou a bola de Neto Bor-
ges, e Nikão recebeu com li-
berdade para bater no canti-
nho, sem chances de defesa 
para Fernando Miguel. Aos 
34 minutos, o Cruzmaltino 
até chegou ao empate, mas o 
lance foi anulado pela arbi-
tragem. Neto Borges cobrou 
falta na área, a bola desviou 
e caiu nos pés de Cano, que 
sozinho chutou para o gol. 
Mas arbitragem marcou im-
pedimento, que foi confir-
mado pelo VAR. 

Aos 37, o Vasco deu bobei-
ra na defesa e entregou uma 
bola de graça para Nikão. Ele 

tocou para Léo Cittadini sol-
tar a bomba de fora da área, 
Fernando Miguel defendeu, 
mas deu rebote, e Carlos 
Eduardo, esperto, botou para 
dentro. Antes do fim da etapa 
inicial, Juninho pegou uma 
bola na intermediária, saiu 
driblando e chutou da entra-
da da área, mas Santos evitou 
o gol cruzmaltino.

Para o segundo tempo, Rui 
Motta, auxiliar que ficou na 
beira do campo, pois o técnico 
Ricardo Sá Pinto estava sus-
penso, fez três mudanças. Ti-
rou Vinicius, Juninho e Mar-
cos Junior e colocou Léo Gil, 
Gustavo Torres e Talles Mag-
no, respectivamente. As alte-
rações quase surtiram efeito. 
Aos 4 minutos, Cano voltou a 
ter um gol anulado. Gustavo 

REINALDO REGINATO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Athletico-PR Vasco

O próximo 
jogo do Vasco 
da Gama 
será contra o 
Atlético-GO 
no dia 7 de ja-
neiro, às 21h, 
em partida 
válida pela 
28ª rodada

VOCÊ SABIA

Com mais 
esse jogo 
ruim, o Vasco 
se despede de 
2020 na zona 
de rebaixa-
mento, na 18ª 
colocação da 
tabela

Torres roubou a bola e tentou 
o passe para Talles Magno. O 
atacante, então, empurrou 
para a rede. Mas o VAR anu-
lou por impedimento.

Apesar da melhora do Vas-
co, quem conseguiu chegar 
ao gol foi o Athletico. Carlos 
Eduardo recebeu na interme-
diária, arriscou de longe, e a 
bola entrou no cantinho, fa-
zendo o seu segundo na par-
tida e o terceiro do Furacão. 
Depois disso, o time da casa 
tirou o pé e marcou o Vasco 
com menos intensidade.

O Vasco, sem criação e po-
der de reação, sofreu mais 
uma derrota. O próximo jogo 
do Cruzmaltino será contra o 
Atlético-GO no dia 7, pela 28ª 
rodada, no estádio Antônio 
Acciolly, às 21h.

Sob o comando do auxiliar Rui Motta, o time tomou um baile e termina 2020 na zona de rebaixamento
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RESULTADOS - SÉRIE A
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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 47 27 13 8 6 41 26 15 58,0%

 5º Palmeiras 44 26 12 8 6 37 25 12 56,4%

 6º Grêmio 42 25 10 12 3 33 21 12 56,0%

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

 8º Santos 39 27 10 9 8 38 35 3 48,1%

 9º Corinthians 39 27 10 9 8 30 30 0 48,1%

 10º Ceará 36 27 9 9 9 38 37 1 44,4%

 11º Athletico-PR 34 27 10 4 13 24 28 -4 42,0%

 12º Atlético-GO 34 27 8 10 9 24 31 -7 42,0%

 13º Bragantino 31 27 7 10 10 31 31 0 38,3%

 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 27 8 4 15 33 48 -15 34,6%

 17º Vasco 28 26 7 7 12 26 39 -13 35,9%

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

 19º Botafogo 23 27 4 11 12 25 39 -14 28,4%

 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

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 / SÁBADO

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

27ª RODADA / ONTEM
Botafogo 0 x 2 Corinthians Engenhão

Bahia 1 x 2 Internacional Arena Fonte Nova

Palmeiras 1 x 0 Bragantino Allianz Parque

Santos 1 x 1 Ceará Vila Belmiro

Athletico-PR 3 x 0 Vasco Arena da Baixada

*Grêmio  x  Atlético-GO Arena do Grêmio

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

FLAMENGO DEU MOLE

O TRUQUE PEDALADAS

 n O técnico Fernando Diniz 
surpreendeu escalando a 
força máxima e derrotando 
o Fluminense, no Maracanã, 
por 2 a 1, no sábado à noi-
te, com dois gols de Brener, 
ampliando para sete pontos 
a vantagem do São Paulo so-
bre Flamengo e Atlético Mi-
neiro na entrada da reta fi-
nal do Campeonato Brasilei-
ro, beneficiado pelo empate 
sem gols do Flamengo com 
o Fortaleza, no Castelão. Já 
com pinta de campeão, o 
São Paulo passa a jogar com 
a tranquilidade que a gor-
dura acumulada proporcio-
na. Será difícil mesmo para 
os rivais superá-lo na briga 
pelo título nacional.

 n Jogando sem inspiração, o 
Flamengo esbarrou num blo-
queio defensivo forte e perdeu 
a única chance clara de gol 
num lance bizarro em que Pe-
dro (foto) bateu pênalti que so-
freu conseguindo a façanha de 
chutar com dois pés ao mesmo 
tempo após escorregar ao che-
gar na marca e ainda assim a 
bola entrou. Caracterizados os 
dois toques, o árbitro anulou o 
gol. Sem força ofensiva, domi-
nado pela forte marcação do 
Fortaleza, o Flamengo se per-
deu, as alterações de Ceni não 
surtiram efeito e dois pontos 

preciosos foram perdidos. 
Não basta torcer pelo in-
sucesso do São Paulo, será 
preciso mostrar serviço, 
admitir os erros e buscar 
soluções rápidas, porque 
o tempo não para. Como a 
diferença para o líder São 
Paulo subiu para sete pon-
tos, mesmo com um jogo a 
menos, a tarefa fica mais 
difícil, mas continua pos-
sível. Como tudo que resta 
ao Flamengo é o Brasileiro, 
é tratar de se atirar à luta 
com garra enquanto hou-
ver esperança.

 n Leonardo e a turma do Pa-
ris Saint-Germain está mo-
nitorando o Réveillon de 
Neymar e seus parças.

 n A preocupação com a far-
ra etílica existe, mas não 
é a principal. O temor é a 
contaminação. 

 n O Fla-Flu, no dia 6 de ja-

neiro, no Maracanã, será 
decisivo para as pretensões 
de Marcão no Fluminense: 
precisa vencer o clássico 
para fugir da panela. 

 n Jorge Salgado está mon-
tando o novo comando do 
futebol do Vasco. Rodrigo 
Caetano está na fila.

BOLA FORA

 n Botafogo go jogan-
do em casa perde para 
o Corinthians por 2 x 0 e 
vê o fantasma do rebai-
xamento cada vez mais 
perto. Situação passa de 
crítica desesperadora.

BOLA DENTRO

 n Depois de onze jogos 
sem marcar artilheiro 
Thiago Galhardo fez de 
pênalti o segundo gol do 
Internacional na vitória 
sobre o Bahia, chegando 
a 16 gols no campeonato.

*Obs. Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.


