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Ainda sonhando 

com uma vaga 

no torneio 

continental, 

Fluminense do 

goleiro Marcos 

Felipe encara 

o Corinthians, 

fora de casa.  
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Botafogo

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 29 16 8 5 49 27 22 64,4%

 2º Internacional 53 29 15 8 6 44 26 18 60,9%

 3º Atlético-MG 50 28 15 5 8 48 36 12 59,5%

 4º Flamengo 49 28 14 7 7 47 39 8 58,3%

 5º Grêmio 49 28 12 13 3 37 23 14 58,3%

 6º Palmeiras 47 27 13 8 6 38 25 13 58,0%

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

 8º Santos 42 28 11 9 8 39 35 4 50,0%

 9º Ceará 39 29 10 9 10 40 39 1 44,8%

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

 11º Athletico-PR 38 29 11 5 13 26 28 -2 43,7%

 12º Atlético-GO 36 29 8 12 9 26 33 -7 41,4%

 13º Bragantino 35 29 8 11 10 37 35 2 40,2%

 14º Sport 32 29 9 5 15 24 37 -13 36,8%

 15º Vasco 32 28 8 8 12 29 39 -10 38,1%

 16º Fortaleza 32 29 7 11 11 24 26 -2 36,8%

 17º Bahia 29 29 8 5 16 35 51 -16 33,3%

 18º Goiás 26 29 6 8 15 29 44 -15 29,9%

 19º Botafogo 23 29 4 11 14 25 44 -19 26,4%

 20º Coritiba 22 29 5 7 17 22 39 -17 25,3%

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
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 /SÁBADO
Sport 0 x 1 Palmeiras Ilha do Retiro

Coritiba 0 x 0 Athletico-PR Couto Pereira

Fortaleza 0 x 0 Grêmio Castelão

29ª RODADA /DOMINGO
Flamengo  0 x 2 Ceará Maracanã

São Paulo 0 x 1 Santos Morumbi

Internacional 1 x 0 Goiás Beira-Rio

Atlético-GO 1 x 1 Bahia Antônio Accioly

Vasco 3 x 0 Botafogo São Januário

29ª RODADA /ONTEM
Bragantino  2 x 2 Atlético-MG Nabi Abi Chedid

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

BARROCA 
SÓ FICA NO 
ALVINEGRO 
SE TIVER A 
CONFIANÇA 
DA DIRETORIA

Treinador está garantido até o fim do Campeonato Brasileiro

O
s próximos dias dos bas-
tidores do Botafogo serão 
agitados. O clube vem 

promovendo reuniões para tra-
tar sobre o futuro da equipe. On-
tem, Durcesio Mello, presidente 
alvinegro, e Eduardo Barroca 
se encontraram para conversar 
sobre a permanência do treina-
dor para a próxima temporada. 
As informações são do site GE.

Barroca já mostrou ter von-
tade de continuar na equipe e 
ajudar o clube a planejar a tem-
porada, que começa no dia 28 
de fevereiro. No entanto, as tra-
tativas ainda não avançaram. 

Vale lembrar que a direto-
ria do Botafogo garante a per-
manência do treinador até o 
fim do Campeonato Brasilei-
ro e tenta agora, estender este 
prazo. O clube também está 

DANIEL CASTELO BRANCO

em busca de um novo diretor 
de futebol que irá auxiliar nas 
próximas reuniões.

A tendência é que a definição 
seja o quanto antes, visto que 
Barroca e a direção sabem que 
uma mudança definida apenas 
ao fim da competição não dará 
tempo de um novo comandante 
planejar a temporada que se ini-
cia uma semana depois.

REFORÇOS
O Botafogo contará com três 
retornos para a partida diante 
do Santos, no domingo, pela 
trigésima rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O técnico 
Eduardo Barroca terá à sua 
disposição o zagueiro Marcelo 
Benevenuto, o meio-campista 
Caio Alexandre e o atacante 
Matheus Babi para montar a 

equipe, que está em penúltimo 
lugar na competição nacional.

Todos os jogadores cumpri-
ram suspensão automática no 
clássico diante do Vasco, em São 
Januário. A tendência inicial é 
que o defensor e o meio-campis-
ta comecem a partida contra os 
santistas como titulares.

Sob o comando de Eduardo 
Barroca, Babi tem se tornado 
uma alternativa para o segun-
do tempo. Em alguns momen-
tos, o centroavante entrou no 
lugar de Pedro Raul ou até for-
mou dupla com o artilheiro do 
Alvinegro na temporada.

O Botafogo está com 23 
pontos, a nove do Fortaleza, 
primeira equipe fora do Z-4 do 
Brasileiro. Os alvinegros enca-
ram os santistas no domingo, 
às 16h, na Vila Belmiro.
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Flamengo

Rubro-Negro 
vive um dia 
de tensão 
no Ninho 
do Urubu
Torcedores protestam pedindo Maurício 
Souza, do sub-20, no lugar de Ceni, e 
elenco se reúne com diretoria 

O presidente Rodolfo 
Landim e o vice-presi-
dente de futebol, Mar-

cos Braz, se reuniram com 
os jogadores do Flamengo 
na tarde de ontem para uma 
longa conversa. A comis-
são técnica de Rogério Ceni 
não participou do encontro. 
As informações são do site 
“Globo Esporte”.

A conversa aconteceu logo 
após a reapresentação do 
elenco, que estava marcada 
para 15h. Na chegada, cerca 
de 70 torcedores protestavam 
na porta do CT. Eles faziam 
cobranças sobre o desempe-
nho ruim do time e criticavam 
o técnico Rogério Ceni.

Sem vencer no Brasileirão 
há três jogos, o Flamengo 
está cada vez mais pressio-
nado. A diretoria chegou a 
se reunir para discutir uma 
possível demissão de Rogério 
Ceni, mas optou por manter 
o treinador, entendendo que 
ele não é o único culpado pe-
los maus resultados.

A má fase do Flamengo no 
Campeonato Brasileiro mexeu 
com os ânimos da torcida. Após 
duas derrotas seguidas, no Ma-
racanã, diante do Fluminense e 
Ceará, um grupo de torcedores 
foi ao Ninho do Urubu, na tarde 
de ontem, para protestar contra 
os jogadores, a comissão técni-
ca e a diretoria.

A Polícia Militar reforçou a 
segurança no local com sete 
viaturas. Os torcedores tam-
bém penduraram faixas pe-
dindo a efetivação de Mauri-
cio Souza, técnico da equipe 
sub-20 do Flamengo: “Fora 
Ceni”, “Maurício Souza, so-
lução caseira”, “Respeitem 
o Manto Sagrado” e “Elenco 
milionário, mas sem atitude” 
foram alguns dos recados ex-
postos pelos rubro-negros.

O próximo compromisso 
do Flamengo será contra o 
Goiás, em Goiânia, pela 30ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Com 49 pontos, sete 
a menos que o líder São Pau-
lo, que tem um jogo a mais, o 
Rubro-Negro ocupa a quarta 
posição na tabela.

Ninho do 

Urubu teve 

uma tarde 

de protestos 

ontem: 

torcedores 

pediram 

a saída de 

Rogério Ceni

REPRODUÇÃO

DIEGO ALVES 
AVANÇA NA 
RECUPERAÇÃO

Com 49 

pontos, sete 

a menos que 

o líder São 

Paulo, que 

tem um jogo 

a mais, o 

Rubro-Negro 

é o quarto no 

Brasileiro

VOCÊ SABIA

Sem vencer no 

Brasileirão há 

três jogos, o 

Flamengo está 

cada vez mais 

pressionado

 N O elenco do Flamengo se 
reapresentou ontem. Mas a ida 
ao CT não foi novidade para 
Diego Alves na semana, uma 
vez que o goleiro esteve no lo-
cal para tratar de uma lesão na 
coxa direita na segunda. E on-
tem avançou na recuperação.

Além de realizar fortale-
cimento na academia, o que 
tem ocorrido desde que o clu-
be comunicou a sua lesão na 
coxa direita, há cerca de duas 
semanas, Diego Alves fez 
trabalho leve no campo com 
membros da fisioterapia.

Diego Alves foi desfalque 
nos três últimos jogos.
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Fluminense

C
heio de gás após a im-
portante vitória sobre 
o Flamengo (2 a 1, de 

virada, na rodada passada), 
o Fluminense visita o Corin-
thians hoje, às 21h30, em São 
Paulo, confiante no bom re-
trospecto contra o Timão: 
quatro vitórias nos últimos 
quatro compromissos pelo 
Campeonato Brasileiro. Se 
fizer a quina, o clube das La-
ranjeiras dará um enorme 
passo rumo à zona de classi-
ficação para a Libertadores.

Com 43 pontos e na séti-
ma colocação, a equipe trico-
lor tem, neste momento, 9% 
de chances de se classificar 
para a principal competi-
ção do futebol sul-america-
no, segundos os cálculos do 
site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia. Já o Timão 
— décimo colocado, com 39 
pontos — é concorrente dire-
to com apenas 2%.

Em 2019, em Itaquera, Eva-
nilson marcou duas vezes no 
triunfo por 2 a 1 e colocou o 
Fluminense na Copa Sul-A-
mericana. Antes, em setem-
bro, o Time de Guerreiros ba-
teu o Corinthians por 1 a 0, em 
Brasília, e, pelo Brasileirão de 
2018, levou a melhor por 1 a 0 
no Maracanã.

Michel Araújo será o prin-
cipal responsável por guiar 
o meio-campo na partida de 
hoje. O uruguaio, que quase 
marcou um golaço contra o 
Flamengo, vem tendo boas 
atuações jogando mais adian-
tado. Diante deste cenário, o 
meia Nenê, artilheiro da equi-
pe na temporada, deve seguir 
no banco de reservas. Michel 
vem ocupando bem a posição 
do camisa 77 e, por tanta, a 
tendência é que ele seja man-
tido na função.

Nenê se irritou ao ser saca-
do do time, o que não foi visto 
com bons olhos pela comissão 
técnica. Marcão e Aílton op-
taram por mantê-lo fora do 
time. O Tricolor terá três des-
falques: Marcos Paulo, com 
dores no pé, Ganso, que se re-
cupera de apendicite, e Feli-
ppe Cardoso, suspenso.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Corinthians

Embalado, Tricolor aposta 
em retrospecto contra rival
Com quatro triunfos nos últimos quatro jogos contra o Timão, Flu mira vaga na Liberta

Fred 

comanda 

o ataque 

tricolor 

diante do 

Corinthians
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Vasco

Diga ao Gigante que fico!
Vasco oficializa prorrogação do empréstimo do meia Benítez junto ao Independiente, da Argentina, até o fim de junho  

F inal  fe l iz ,  torcedor 
vascaíno. Após uma 
longa negociação, o 

Vasco oficializou, ontem, 
a prorrogação do emprés-
timo de Martín Benítez ao 
Independiente, da Argen-
tina, até o fim de junho. 
De volta ao Rio, o apoia-
dor estará à disposição de 
Vanderlei Luxemburgo, tão 
logo o seu nome seja publi-
cado no Boletim Informati-
vo Diário (BID) da CBF. 

No acordo, ficou acerta-
do que o clube argentino 
pode exercer a cláusula e 
solicitar a volta do camisa 
10, caso receba uma pro-
posta nos próximos seis 

meses. Em contrapartida, 
o Cruzmaltino terá a priori-
dade para igualar qualquer 
oferta. Caso contrário, será 
recompensando por um 
valor negociado entre as 
partes. Por 60% dos direi-
tos de Benítez, o Indepen-
diente pede cerca de R$ 21 
milhões.

Contratado em fevereiro 
de 2020, Benítez demorou 
a engrenar na Colina. Sob 
o comando de Ramon Me-
nezes se firmou e caiu nas 
graças do torcedor. Técnico 
e dono de um bom passe, 
apresentou boa sintonia 
com o compatriota Germán 
Cano, dentro e fora de cam-
po. Em 27 jogos com a cami-
sa cruzmaltina, o apoiador 
marcou dois gols.

Martín Benítez 
aguarda agora 
que seu nome 

seja publicado 
no BID da CBF 

para ficar à 
disposição de 

Luxemburgo

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

 N O Partido dos Trabalhadores 
desistiu de apoiar a ação movida 
pelo Solidariedade para que Leven 
Siano assumisse a presidência do 
Vasco. Após fazer uma petição para 
entrar no processo como parte in-
teressada, o partido desistiu e afir-
mou que irá focar nos problemas 
graves do Brasil.

“O PT informa aos associados e 
torcedores do C. R. Vasco da Gama, 
bem como a toda comunidade des-
portiva, que não participará de ações 
judiciais referentes às eleições inter-
nas do clube. As atenções do partido 
permanecem voltadas para os graves 
problemas do Brasil e da população”, 
declarou o partido em seu Twitter.

Antes da desistência, procurado 
pelo portal GE, Wadih Damous, 
filiado ao PT e advogado de Luiz 
Roberto Leven Siano, disse que 
“não tem iniciativa do PT, do Leven 
ou minha. Todo mundo sabe que 
sou vascaíno e do PT, todo mundo 
me ligou pedindo detalhes. Mas 
não tenho nada a ver”.

PT DESISTE DE INTERFERIR NA ELEIÇÃO DO CRUZMALTINO

Contratado em 
fevereiro de 2020, 
Benítez se firmou e 
caiu nas graças do 
torcedor vascaíno

VOCÊ SABIA

O clube argenti-

no pode exercer 

cláusula e 

solicitar volta 

do camisa 10, 

caso receba 

proposta nos 

próximos seis 

meses
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a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

NÃO HÁ MAIS O QUE FAZER

O CLIMA AZEDOU 
NO FLAMENGO

PEDALADAS

 N A crise no Flamengo não 
será solucionada com troca 
de treinador. Tirar ou man-
ter o técnico Rogério Ceni 
faz parte da rotina do fu-
tebol. Se não pode trocar a 
banda, troca-se o maestro, 
uma prática antiga que, 
na maioria das vezes, não 
costuma dar certo. O que 
está travando a montanha 
russa é mesmo a engrena-
gem. Um racha interno no 
andar de cima, que reflete 
no andar de baixo. Há um 
choque de vaidades, em 
que todos querem abraços 
nas vitórias e acusam-se 
mutuamente nas derrotas 
do Rubro-Negro.

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

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

 NInfelizmente, por maior 
que seja o otimismo do téc-
nico Barroca (foto), a queda 
do Botafogo para Segunda 
Divisão é inevitável. Com 23 
pontos ganhos, quatro vitó-
rias em 29 rodadas, precisa-
ria ganhar sete e empatar 
dois dos nove jogos restantes 
para alcançar os 45 pontos 
salvadores, o que, convenha-
mos, seria uma tarefa muito 
acima das possibilidades do 
grupo. Não culpo os profis-
sionais, vi vários jogos e, na 
maioria deles, os caras se 
empenharam. A exceção foi 

contra o São Paulo, quando 
se abateram e perderam sem 
luta. O que está acontecendo 
é resultado de problemas es-
truturais que vêm fazendo o 
clube se afogar em dívidas, 
apostando em soluções mi-
rabolantes que se perderam 
pelo caminho. Barroca e seus 
meninos ainda acreditam 
numa reação improvável. 
Isso é bom, demonstra brio, 
vontade de reagir, mas a essa 
altura não vejo como escapar 
da degola. Não perde só o Bo-
tafogo, perdemos todos nós, 
perde o futebol do Rio.

 N Ainda sem Marcão, em 
casa com covid-19, o Flu-
minense pega o Corin-
thians de olho na vaga 
direta para Libertadores. 
Ailton segue no comando 
do time tricolor.

 N Pesquisa revela que o 
povo japonês não quer a 

realização da Olimpíada em 
Tóquio neste ano: 80% opi-
naram pelo cancelamento ou 
adiamento dos Jogos. O Co-
mitê Olímpico Internacional 
balança.

 N Rogério Ceni no São Paulo, 
Fernando Diniz no Flamen-
go? Troca de problemas.

BOLA DENTRO

 N Santos x Boca é atração 
desta noite na Vila Belmi-
ro, valendo vaga na final 
da Libertadores, no dia 30, 
no Maracanã. Boto fé no 
Peixe. Cuca e a galera me-
recem essa alegria.

BOLA FORA

 N Sport pede anulação 
da partida com o Palmei-
ras e quer o VAR fora dos 
seus jogos. Não consegui-
rá nem uma coisa nem 
outra. CBF tem armário 
lotado desses pedidos.

Comitê de Tóquio 
descarta adiar os 
Jogos Olímpicos
A menos de 200 dias da abertura, a 
presença do público ainda é incerta

A 
pandemia do novo coro-
navírus ‘parou’ o tempo 
no calendário olímpico e 

ainda gera muitas dúvidas em 
relação ao Jogos de Tóquio. Após 
o adiamento em 2020, que cau-
sou um enorme prejuízo técnico 
para os atletas e financeiro para 
os organizadores, o presidente 
do Comitê Organizador dos Jo-
gos, Yoshiro Mori, afirmou on-
tem que a possível remarcação 
do evento, de 23 de julho a 8 de 
agosto, está descartada. Na con-
tagem regressiva, faltam menos 
de 200 dias para a cerimônia 
de abertura das Olimpíadas de 
Tóquio. Sem a garantia de vaci-
nação em massa, a presença do 
público ainda é uma incógnita.

“Um novo adiamento é 
absolutamente impossível. 
Acho que teremos que tomar 
uma decisão muito difícil em 
fevereiro ou março quanto 
à presença do público. Ter 
uma leve sensação de incer-

teza afeta tudo. Tudo o que 
posso dizer é que prossegui-
remos com nossos preparati-
vos. Sempre haverá amanhã, 
mesmo depois de uma longa 
noite. Vamos trabalhar juntos 
para superar este grande de-
safio”, disse Mori.

Com um prejuízo estimado 
em mais de R$ 13 bilhões de-
vido ao adiamento dos Jogos 
Olímpicos em 2020, os orga-
nizadores pretendem seguir 
o novo cronograma. Imedia-
tamente ao fim das Olimpía-
das de Tóquio serão iniciadas 
as Paralimpíadas, em agosto, 
com medidas rígidas de pre-
venção ao coronavírus.

Com o aumento de casos de 
covid-19 em escala global e a 
indefinição de muitos países 
em relação ao plano de vaci-
nação, parte da população ja-
ponesa se mostra preocupada 
com o possível trânsito de tu-
ristas no país e tem se posi-
cionado de forma contrária a 
realização do evento. 

Organizadores da Olimpíada pretendem seguir o cronograma

AFP

 > Tóquio


