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Vasco, de Vanderlei Luxemburgo, pega hoje Botafogo, de Eduardo Barroca, pelo Brasileirão. 
Os dois times lutam para tentar evitar mais um rebaixamento na história dos clubes P. 3
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Flamengo Ceará

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 /HOJE
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 /QUINTA-FEIRA
Ceará 0 x 2 Internacional Castelão

Atlético-GO 0 x 0 Vasco Antônio Accioly

29ª RODADA /ONTEM
*Sport  x  Palmeiras Ilha do Retiro

*Coritiba  x  Athletico-PR Couto Pereira

*Fortaleza  x  Grêmio Castelão

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

Sob pressão da 
torcida, Mengão 
encara hoje o Ceará
Membros da Raça Rubro-Negra ‘visitam’ o Ninho do Urubu para 
cobrar melhor desempenho do time em campo no Brasileirão

S
ob forte pressão da torcida 
em razão dos últimos re-
sultados, o Flamengo vai 

a campo hoje para enfrentar o 
Ceará, às 16h, no Maracanã, em 
partida da 29ª rodada do Bra-
sileiro. Com o time em quarto 
lugar na tabela, o técnico Ro-
gério Ceni precisa dos três pon-
tos para ganhar um alívio e dar 
sequência ao trabalho. Princi-
palmente, porque já vem sen-
do muito questionado desde as 
eliminações na Copa do Brasil 
e na Libertadores da América. 

Ontem, integrantes da 
Raça Rubro-Negra, maior 
torcida organizada do Fla-
mengo, estiveram no Ninho 
do Urubu. Eles foram ao CT 
para tentar conversar com o 
elenco e cobrar uma evolução 
do time em campo. No entan-
to, o grupo não conseguiu ter 
acesso aos jogadores.

Anderson Macula, presiden-
te da Raça Rubro-Negra, disse 
que conversou com Juan, ex-
jogador e membro da comissão 
técnica. Segundo ele, houve a 
promessa  de que o recado seria 
dado a jogadores e dirigentes. 

A ideia dos torcedores era 
conversar com líderes do elen-
co e fazer cobranças por melho-
res resultados em campo, tendo 
em vista que o Flamengo não 
vence há dois jogos no Brasi-
leiro, única competição que o 
clube ainda disputa. O time tem 
apresentado um futebol abaixo 
do esperado e, com a derrota de 
virada no Fla-Flu, caiu para o 

O meia Arrascaeta foi sincero: ‘Vergonha. Não merecemos ser campeões’

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

quarto lugar e viu as chances 
de títulos serem reduzidas a 7%, 
conforme o matemático Tristão 
Garcia, do site ‘Infobola’. 

Em entrevistas recentes, 
Arrascaeta e Bruno Henrique 
concordaram que o Flamengo 
não vem fazendo bons jogos 
e vive mau momento. O uru-
guaio foi mais duro, após a 
derrota para o Fluminense, na 
quarta-feira: “Vergonha. Não 
merecemos ser campeões”.

Diego Alves segue 
sendo desfalque. O 
goleiro não vai atuar 
contra o Ceará, hoje. 
O atleta se recupera 
de lesão muscular

*Obs. Jogos não encerrados até o fechamento desta edição.
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BotafogoVasco

Duelo para fugir do rebaixamento
Vasco e Botafogo fazem hoje, às 20h30, um clássico que será marcado pela luta para fugir da Segundona 

U
m verdadeiro clássico dos 
desesperados. Sob esse 
clima, Vasco e Botafogo 

fazem hoje, às 20h30, em São 
Januário, duelo de times que 
lutam para permanecer na Sé-
rie A do Campeonato Brasilei-
ro. Com o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo, o time cruzmaltino 
conseguiu empate em 0 a 0 com 
o Atlético-GO, quinta-feira, fora 
de casa, pontinho suficiente 
para levá-lo à 16ª posição na ta-
bela. O time deu uma respirada 
e está fora da apavorante zona 
de rebaixamento. 

Já o Botafogo, sob o co-
mando de Eduardo Barroca, 
tropeça seguidamente na 
competição e não consegue 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

apresentar reação para se li-
vrar do fantasma de mais um 
rebaixamento à Série B. O 
time vive situação desespera-
dora na competição, em 19º 
lugar, com 23 pontos, seis a 
menos do que o rival. A vitória 
no clássico de hoje é funda-
mental para manter as escas-
sas chances de seguir na Pri-
meira Divisão. Uma derrota é 
praticamente a decretação da 
queda à Segundona.

Na fase de preparação do 
Vasco, Luxa dividiu o treino 
em três momentos, com exercí-
cios físicos, uma atividade com 
bola e treino de fundamentos, 
como passes, finalizações e cru-
zamentos. A surpresa foi a par-

cair à Série B, conforme o ma-
temático Tristão Garcia, do site 
‘Infobola’. Já o perigo de o Vasco 
não seguir na Primeira Divisão 
é de 30%, segundo Tristão.

Lesionado, o goleiro Gatito 
Fernández segue de fora do Bo-
tafogo. A tendência é que o jo-
gador não entre em campo até 
o fim da temporada. Um medi-
camento que teria usado para 
tratar edema ósseo no joelho 
direito, enquanto estava com 
a seleção paraguaia, pode ter 
piorado o quadro. “Tive contu-
são grave e o tratamento está 
em andamento. Não tem nin-
guém mais revoltado do que eu. 
Minha família e meus amigos 
percebem isso”, declarou.

O departamento médico 
Alvinegro, juntamente com o 
jogador, tentou reverter a si-
tuação. Enquanto isso, Gatito 
buscar ajudar o elenco na briga 
contra o rebaixamento. 

“Neste último jogo contra o 
Athletico, estava com o grupo 
no estádio. Nas semanas sem 
jogos a convivência nos treinos 
é mais intensa. Conversando 
com os companheiros podemos 
ajudar de alguma maneira. É 
muito melhor estar em campo, 
mas como estou aqui há mui-
to tempo, tenho liberdade de 
poder usar a experiência como 
exemplo ou inspiração”, disse 
Gatito, que acredita na perma-
nência na Série A.

Na conta dos 
desesperados, o 
Botafogo tem 95% de 
risco de cair. Já o perigo 
de o Vasco não seguir 
na 1ª Divisão é de 30%

Lesionado, 
Gatito não 
deve mais 
atuar pelo 
Botafogo até 
o fim da atual 
temporada

ticipação de Caio Lopes, capitão 
do time sub-20 nas conquistas 
da Copa do Brasil e do  Carioca.

Na conta dos desesperados, 
o Botafogo tem 95% de risco de 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vasco aposta 
no artilheiro 

Gérman Cano 
para tirar 
o time da 

incômoda 
situação
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a palinha do apolinho
VITOR SILVA/BOTAFOGO

DRAMA NO CLÁSSICO

O URUGUAIO  
FALOU TUDO

PEDALADAS

 N O técnico Rogério Ceni, 
do Flamengo, fez o seu pa-
pel tentando amenizar as 
duras declarações do uru-
guaio Arrascaeta depois da 
derrota para o Fluminense, 
de virada, por 2 a 1, no clás-
sico de quarta-feira. Não 
foi como Ceni fingiu en-
tender. Arrascaeta foi cris-
talino, disse que jogando 
desse jeito o Flamengo não 
merece ser campeão. Está 
faltando criatividade, em-
penho de alguns. Equipe 
burocrática, previsível, de-
satenta, capaz de, com fa-
lhas individuais, abrir aos 
adversários os caminhos 
para as vitórias.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A vitória no Fla-Flu mu-
dou o ambiente no Flumi-
nense. Motivados, os jo-
gadores já pensam numa 
chegada embolados com 
os que estão lá na frente. 
Sonhar não custa nada.

 N Será que o Partido Soli-
dariedade não tem nada 
para fazer a ponto de sobrar 
tempo para se intrometer 
na política do Vasco? Por 
essas e outras é que o povo 
está descrente.

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

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

 NA queda para a Segunda Di-
visão é ameaça real que assom-
bra as torcidas de Vasco e Bo-
tafogo, até porque conhecem 
as consequências, mais graves 
agora com o corte drástico nas 
cotas de televisão, além da fuga 
de patrocinadores. Vanderlei 
Luxemburgo, recém-chegado 
ao Vasco, e Eduardo Barroca 
(foto) sabem das dificuldades 
para escapar e das consequên-
cias em caso de insucesso. 
É nesse clima de suspense e 
alta tensão que se enfrentarão 
hoje à noite. O Vasco, com 29 
pontos, tem situação um pou-

co melhor, precisando de 
cinco vitórias e um empate 
em 11 jogos para alcançar a 
‘praia’ nos 45 pontos. O Bo-
tafogo tendo que ralar mais, 
com 23, precisa vencer sete 
e empatar um dos dez jogos 
restantes. Essa pesada carga 
emocional deve proporcio-
nar um jogo tenso, escama-
do e de difícil controle para 
a arbitragem. Para o Vasco, 
a derrota será duro golpe. 
Para o Botafogo, pode ser a 
toalha no chão. Não acre-
dito que escape em caso de 
insucesso.

 N Cuca deve escalar reser-
vas contra o São Paulo hoje 
à tarde, no Morumbi, de 
olho no segundo jogo com 
o Boca Junios, na Vila Bel-
miro, pelas semifinais da 
Libertadores da América. 
A galera que segue o líder 
não gostou, mas vai secar 

assim mesmo.
 N Esse Claudinho, do Red 

Bull Bragantino, está se 
destacando a cada partida. 
O cara joga bola.

 N O Boca Juniors denuncia 
o Santos à Conmebol por 
não respeitar o protocolo 
sanitário contra a covid-19.

Ganso é operado 
para tirar apêndice 
Jogador deve desfalcar o Tricolor no 
próximo confronto na quarta-feira

O 
meia Paulo Henrique 
Ganso, do Fluminen-
se, sentiu dores ab-

dominais na madrugada de 
sábado, e foi diagnosticado 
com apendicite, após passar 
por avalição médica. O atle-
ta foi submetido a uma ci-
rurgia na manhã de ontem, 
considerada bem-sucedida 
pelo clube.

O Tricolor não informou 
quanto tempo o jogador fica-
rá afastado devido o procedi-
mento médico. Em nota ofi-

Ganso sentiu fortes dores abdominais na madrugada de sábado

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

E Neymar segue sem jogar no 
ano de 2021. O atacante bra-
sileiro do Paris Saint-Germain 
mais uma vez não entrou em 
campo ontem para o confronto 
contra o Brest, partida válida 
pelo Campeonato Francês. 
O craque brasileiro ainda se 
recupera de uma lesão no tor-
nozelo. A a tendência, segundo 

o clube francês,  é de estar re-
cuperado para o confronto da 
Supercopa da França, contra o 
Oympique de Marselha, daqui 
há quatro dias. O jogo de on-
tem marcou a estreia de Mau-
ricio Pochettino no comando 
do clube parisiense. O atual 
campeão francês vendeu on-
tem por 3 a 0.

PASSE CURTO

NEYMAR SEGUE SEM ESTREAR EM 2021

cial, o Fluminense informou:
“Após sentir dor abdo-

minal nesta madrugada, o 
meia Paulo Henrique Ganso 
foi avaliado e diagnosticado 
com apendicite. O atleta será 
submetido a cirurgia ainda 
na manha deste sábado”.

Com isso, Ganso deve-
rá ficar de fora do próximo 
compromisso do Fluminen-
se, contra o Corinthians, na 
próxima quarta-feira, às 
21h30, na Neo Química Are-
na, em São Paulo.

FLUMINENSE


