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Embora jogando melhor, Vasco não sai do empate com o Atlético-GO, mas consegue 
deixar o Z-4. Próximo jogo é o clássico contra o Botafogo, vice-lanterna do Brasileiro. P. 3
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Fluminense encaminhou 
o acerto com o lateral direito, 
que também joga na esquer-
da, Samuel Xavier. O jogador 
estava no Ceará e chegará na 
próxima temporada para re-
forçar a posição carente des-
de a saída de Gilberto e que 
tem contado com Calegari 
improvisado. O garoto de Xe-
rém é volante de origem. Que 
venha com luta e garra, carac-
terísticas marcantes na car-
reira de Samuel. Lembrando 
que o Flu já havia acertado a 
chegada do zagueiro Rafael 
Ribeiro, do Náutico.

BOM REFORÇO 
DANIEL CASTELO BRANCO

CLÁSSICO AINDA É CLÁSSICO 

C
ontra todos os prognósticos, visões futu-

ras e até os videntes da bola, o Fluminense 

venceu — com méritos — o Flamengo, no 

Maracanã. Depois de o Rubro-Negro dominar 

o primeiro tempo, o Tricolor, a partir dos cin-

co minutos finais já da segunda etapa, até o 

apito final, cresceu e engoliu o time de estrelas 

do Rubro-Negro. A vontade foi tão simbólica 

nesse jogo que Yago Felipe, um dos “operários” 

do time do Flu, fez o gol a partir de um erro 

infantil de Filipe Luís, jogador de Copa. O Flu-

minense foi o reflexo de um time aguerrido, 

que não se entregou. Já o que transpareceu no 

Flamengo foi a postura do seu comandante, 

que parece cada vez mais estar fora da realida-

de do que acontece nos jogos. Eliminações na 

Copa do Brasil, Libertadores e, cada vez mais, o 

título do Brasileiro vai escapando para as mãos 

de São Paulo ou Atlético-MG. O Flu encostou 

no G-6 e, pasmem, tem apenas seis pontos a 

menos do que o Fla. Alguém apostaria nisso? 

Nem quem gosta de ir a Las Vegas. Clássico 

ainda é clássico. E assim sempre será o futebol.

Yago Felipe festeja o gol que deu a vitória ao Fluminense

 nTrês. Esse foi número de 
chances que o Kalou, con-
tratado para ser um dos cra-
ques do Botafogo na tempo-
rada, perdeu no jogo contra 
o Atlhetico-PR. Aliás, quem 
perdeu também foi o pró-
prio Alvinegro, por 2 a 0. A 
conta é simples, né? Me pa-
rece que o marfinense vai 
tomar o mesmo caminho 
de Honda em breve. Veio 
para cá e nada mostrou. Ou 
melhor: o que mostrou não 
agrada. E quem agoniza é o 
Glorioso.

KALOU: CAMINHO 
É O DO HONDA... 

CONMEBOL X BRASIL 

 nNão é de hoje que falo sobre os escândalos da Conmebol 
contra os times brasileiros na Sul-Americana e Libertado-
res. Quando se trata de brasileiros contra argentinos, a coi-
sa fica ruim. Sendo River Plate ou Boca Juniors, pior. O que 
fizeram na La Bombonera, não dando pênalti no Marinho, 
do Santos, deveria ser considerado crime. Isso com o VAR. 
Disseram que foi “choque de jogo”. Só se o jogo virou UFC. 
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Fluminense

Botafogo

Após vitória sobre o Fla, 
jogadores cantaram 
hinos de arquibancadas, 
revelou artilheiro

Festa no vestiário: 
“Ganhar Fla-Flu é normal”

O 
Fluminense venceu o Fla-
mengo na quarta-feira, e 
saiu do Maracanã com re-

sultado importantíssimo para a 
sequência do Campeonato Bra-
sileiro. Ao fim da partida, o ata-
cante Fred destacou a melhora 
da equipe na segunda etapa e 
deu detalhes da festa dos joga-
dores do Tricolor no vestiário.

“Muito orgulhoso por nossa 
vitória. Depois de um primeiro 
tempo ruim, no segundo a gen-

te entrou e o Ailton pediu pro nos-
so time começar a jogar. Começa-
mos a pressionar o Flamengo e 
conseguimos ser bem superiores 
no segundo tempo. Bola na trave, 
pressão. Foi mais que merecido 
esse resultado, essa vitória de vi-
rada. Dedico a toda a nossa torci-
da. Tenho certeza que assim como 
nós vibramos aqui no vestiário, 
cantando os hinos da arquiban-
cada, ‘time de guerreiros’, ‘ganhar 
Fla-Flu é normal’, vocês também 
dentro de casa comemoraram e 
vibraram junto com a gente. En-
tão estamos juntos!”, disse.

O Fluminense chegou a 43 
pontos e pega o Corinthians, na 
próxima quarta-feira, na Neo 
Química Arena.

Após nova derrota, 
imagem de dirigente 
é pichada em General 
Severiano

Botafogo tem 95% de 
risco de ser rebaixado

Em situação dramática, o Bo-
tafogo perdeu para o Athletico
-PR e viu o seu risco de rebaixa-
mento para a Série B aumentar 
ainda mais. De acordo com os 
cálculos do matemático Tris-
tão Garcia, o Glorioso já tem 
95% de possibilidades de cair 
para a Segunda Divisão.

O Coritiba, na lanterna, tem 
mais risco de queda, com 97% 
de possibilidades, de acordo 
com o site Infobola. O Goiás, 
que venceu mais uma mas tem 
72% de risco de queda.

Em penúltimo lugar com 23 

pontos, o Botafogo voltará aos 
gramados no próximo domingo, 
contra o Vasco, em São Januário.

IMAGEM PICHADA
Um dia após nova derrota do 
time, a imagem do ex-jogador 
e atual gerente de futebol do 
Botafogo, Túlio Lustosa, que 
faz parte do Muro dos ídolos do 
Glorioso, em General Severia-
no, foi pichada na quinta-feira. 

O ex-jogador é responsável 
pela intermediação entre joga-
dores, comissão técnica e dire-
toria, além de contratações e 
dispensas. Além da pichação a 
palavra “Lixo” foi escrita ao lado.

Túlio assumiu a função em 
outubro. Como jogador, ele 
defendeu o Glorioso em duas 
passagens: de 2003 a 2005 e 
de 2007 a 2008. 
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Atlético-GO Vasco

Luxa estreia e Vasco sai do Z-4
Empate em 0 a 0 com Atlético-GO elevou o time à 16ª posição no Brasileirão

N
a estreia de Vanderlei 
Luxemburgo, o torce-
dor notou a mudança 

de postura do Vasco, mais 
organizado, móbil e criati-
vo. O empate em 0 a 0 com 
o Atlético-GO, nesta quin-
ta-feira, no Estádio Antônio 
Accyoli, não era o resultado 
desenhado por Luxa, mas foi 
suficiente para o Cruzmalti-
no deixar o Z-4 do Campeona-
to Brasileiro, após oito roda-
das. Com 29 pontos, ganhou 
posição, agora como 16º colo-
cado, mas consciente de que o 
fantasma da Série B ainda não 
foi exorcizado.

Apesar do veto de última 
hora de Ricardo Graça, com 
suspeita de apendicite, subs-
tituído por Werley, as mudan-
ças propostas pelo estreante da 
noite surtiram efeito. Com um 
meio campo mais leve e com 
bom entendimento, e boa mo-
bilidade de Bruno Gomes, Leo 
Gil e Juninho, o Vasco assumiu 
o controle do meio de campo 
no primeiro tempo. Adiantado, 
Pikachu teve boa participação 
ofensiva.

Com maior posse de bola, o 
Cruzmaltino criou, mas esbar-
rou no inspirado goleiro Jean, 
com uma série de defesas nas 
finalizações de Talles, Pikachu, 
Cano e Leo Gil. O Dragão, tam-
bém ameaçado de rebaixamen-
to, respondeu no contra-ataque 
e Fernando Miguel fez uma co-
rajosa saída e, com os pés, evi-
tou o gol de Wellington Rato.

Na volta do intervalo, o Vas-
co não conseguir manter a in-
tensidade que encurralou o 
Atlético-GO na defesa nos pri-
meiros 45 minutos. É verdade 
que faltou pernas depois do 
frenético ritmo imposto. O pri-
meiro sintoma foi a perda do 
meio campo. Os donos da casa 
equilibraram a posse de bola, 
mas não foram incisivos quan-
do foram ao ataque.  

Com a entrada de Gabriel 
Pec, Andrey e Marcos Júnior, 
Luxa tentou renovar o fôlego 
e buscar os três pontos. E após 
boa jogada individual, Pec qua-

Com Luxa  de volta ao 
comando, time voltou 

a mostrar mobilidade e 
organização no meio campo   

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Com mais posse de 
bola, o Cruzmaltino 
criou e finalizou, mas 
esbarrou no inspirado 
goleiro Jean

Local: Estádio Antônio Accyoli.  Árbitro: Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF). 
Cartões amarelos: Marlon Freitas, Ferrareis e Zé Roberto ;Léo Matos e Juninho

Jean, Arnaldo (João Vítor), João Victor, Oliveira, 
Éder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Chico 
(Matheus Alves); Wellington Rato (Nicolas), Zé 
Roberto (Roberson) e Ferrareis (Janderson).
Técnico: Marcelo Cabo

Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro 
Castan e Henrique; Bruno Gomes (Marcos Júnior), 

Léo Gil (Carlinhos) e Juninho (Andrey); Yago Pikachu 
(Gabriel Pec); Talles Magno (Neto Borges) e Cano.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

ATLÉTICO-GO 0 VASCO DA GAMA 0
FICHA DO JOGOse abriu o placar, numa finali-

zação rente à trave esquerda de 
Jean. A resposta foi imediata 
e com sensação de gol para a 
torcida vascaína. Em cima da 
linha, Henrique o chute de Jan-
derson. Eletrizante nos minu-
tos finais, o jogo, no entanto, 
terminou sem gols. Fora do Z-4, 
o Vasco tem o Botafogo, penúl-
timo colocado, domingo, em 
São Januário.

 > Goiânia, Goiás
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Flamengo

RESULTADOS - SÉRIE A

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 28 16 8 4 49 26 23 66,7%

 2º Internacional 50 28 14 8 6 43 26 17 59,5%

 3º Atlético-MG 49 27 15 4 8 46 34 12 60,5%

 4º Flamengo 49 27 14 7 6 47 37 10 60,5%

 5º Grêmio 48 27 12 12 3 37 23 14 59,3%

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

 7º Fluminense 43 28 12 7 9 39 32 7 51,2%

 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 Athletico-PR 37 28 11 4 13 26 28 -2 44,0%

 11º Ceará 36 28 9 9 10 38 39 -1 42,9%

 12º Atlético-GO 35 28 8 11 9 25 32 -7 41,7%

 13º Bragantino 34 28 8 10 10 35 33 2 40,5%

 14º Sport 32 28 9 5 14 24 36 -12 38,1%

 15º Fortaleza 31 28 7 10 11 24 26 -2 36,9%

 16º Vasco 29 27 7 8 12 26 39 -13 35,8%

 17º Bahia 28 28 8 4 16 34 50 -16 33,3%

 18º Goiás 26 28 6 8 14 29 43 -14 31,0%

 19º Botafogo 23 28 4 11 13 25 41 -16 27,4%

 20º Coritiba 21 28 5 6 17 22 39 -17 25,0%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

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

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

29ª RODADA /SÁBADO
Sport x Palmeiras 19h Ilha do Retiro

Coritiba x Athletico-PR 19h Couto Pereira

Fortaleza x Grêmio 21h Castelão

29ª RODADA /DOMINGO
Flamengo x Ceará 16h Maracanã

São Paulo x Santos 16h Morumbi

Internacional x Goiás 16h15 Beira-Rio

Atlético-GO x Bahia 18h15 Antônio Accioly

Vasco x Botafogo 20h30 São Januário

29ª RODADA /SEGUNDA-FEIRA
Bragantino x Atlético-MG 20h Nabi Abi Chedid

29ª RODADA /QUARTA-FEIRA
Corinthians x Fluminense 21h30 Arena Neo Quimica

28ª RODADA /QUARTA-FEIRA
Botafogo 0 x 2 Athletico-PR Nilton Santos

Grêmio 2 x 1 Bahia Arena do Grêmio

Sport 1 x 0 Fortaleza Ilha do Retiro

Coritiba 1 x 2 Goiás Couto Pereira

Flamengo 1 x 2 Fluminense Maracanã

Bragantino 4 x 2 São Paulo Nabi Abi Chedid

28ª RODADA /ONTEM
Ceará 0 x 2 Internacional Castelão

Atlético-GO 0 x 0 Vasco Antônio Accioly

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

Pressão por resultados 
agita os bastidores

Depois do revés para o Fluminense, o vice de futebol, 
Marcos Braz, conversou com o elenco ainda no vestiário

O 
sentimento entre jogado-
res e comissão técnica do 
Flamengo após a derrota 

para o Fluminense de virada, 
por 2 a 1, na quarta-feira, foi de 
frustração. O clima no vestiário 
era de velório, com atletas de 
caras fechadas e falando me-
nos do que o habitual. Marcos 
Braz, como faz em todos os jo-
gos, marcou presença e chamou 
a responsabilidade. Segundo 
pessoas que presenciaram o 
momento, o discurso do vice 
de futebol não foi de cobrar 
empenho ao elenco, mas, sim 
não deixar que ninguém jogue a 
toalha na disputa pelo título do 
Campeonato Brasileiro.

O baixo aproveitamento de 
Rogério Ceni no comando do 
Flamengo, com apenas quatro 
vitórias em 11 jogos, faz com que 
torcedores peçam a saída do 
treinador. Mas isso não é o que 
a diretoria pensa, pelo menos 
neste momento. A ideia é ter-
minar o Brasileirão 2020 com 
ele no comando, independente-
mente do desempenho na com-
petição. Ao término do torneio, 
a avaliação será feita.

Internamente, a diretoria 
acredita que a política do “co-
meçou mal, demite” não é o 
melhor caminho. Na visão da 
cúpula rubro-negra, o respaldo 
precisa ser dado a Rogério Ceni, 
claro, dentro do limite. Como 
acreditam que o Flamengo ain-
da está na briga pelo Brasileirão 
2020, com sete pontos atrás do 
líder São Paulo, a ideia é unir 
forças com o treinador e buscar 
evolução o quanto antes.

Sob o comando de Ceni time teve apenas quatro vitórias, em 11 jogos

DANIEL CASTELO BRANCO

POLÍTICA INTERNA ESQUENTA
Algo que tem incomodado 
membros do departamento 
de futebol é a postura de al-
guns integrantes da diretoria 
ao longo das partidas. Eles fi-
cam criticando a forma como 
o time atua em grupos de 
Whatsapp que têm a presen-
ça de pessoas da alta cúpula 
e Conselheiros do Flamengo. 
Na opinião dessas pessoas, 
essas atitudes expõem ainda 
mais o clube e soa como se ti-
vessem torcendo contra para 
depois falar “eu avisei”.

Inclusive, um vice-presi-
dente do Flamengo, que não 
tem ligação com a pasta do 
futebol, após a derrota para o 

Fluminense, comentou o re-
sultado e criticou, de forma in-
direta, a postura dos jogadores 
em campo. “Responsabilida-
de (pelo resultado) é de quem 
gere o clube. Essa derrota de 
hoje é fruto da falta de coman-
do que temos atualmente no 
Flamengo”, postou.

É neste clima que o Flamengo 
vai encarar o Ceará no próximo 
domingo, às 16h, no Maracanã, 
pela 29ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Para este duelo, Rogé-
rio Ceni não sabe ainda se terá 
à disposição Diego Alves, com 
lesão muscular, e Léo Pereira, 
contusão no tornozelo. Ambos 
fizeram tratamento no treino 
desta quinta-feira.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Exclusivo!


