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FICHA DO JOGO

CORINTHIANS
Fred para no
goleiro Cássio:
o atacante
tricolor teve
atuação
apagada e foi
substituído

VOCÊ SABIA
O Flu segue na
sétima colocação no
Brasileiro, com 43
pontos, mas distante
do G-4, que dá vaga
direta à Libertadores

xidas de Ailton surtirem efeito. Na tentativa de aumentar
o poderio ofensivo, Hudson
e Michel Araújo foram sacados para a entrada de Lucca e
Nenê, respectivamente.
Com mais espaço, o Corinthians aumentou o volume.
Sem marcação, Fágner recebeu o lançamento de Cantillo
e, num chute cruzado, fez o
terceiro, aos 15. O Fluminense foi à lona. Com a marcação
frouxa, Matheus Vital aumentou, num belo gol, aos 21 minutos. Cada vez mais perdido
e recuado, o Tricolor viu Luan
marcar o quinto gol, aos 45, e
decretar a sua maior derrota
na história do confronto.

5

Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio
Santos; Cantillo n (Camacho), Gabriel,
Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira),
Cazares (Luan) e Mateus Vital (Léo Natel);
Jô (Everaldo).
Técnico: Vagner Mancini

FLUMINENSE

0

Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro,
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson
n (Lucca), Yuri Lima, Michel Araújo (Nenê),
Yago Felipe e Wellington Silva (Caio
Paulista); Fred n (Martinelli).
Técnico: Ailton Ferraz

Local: Neo Química Arena. Árbitro: Rafael Traci (SC). Gols: 1° tempo - Jô (25 minutos).
2° tempo - Cazares(9 minutos), Fagner (15 minutos), Mateus Vital (21 minutos) e Luan
(44 minutos). Renda e público: Jogo com portões fechados.

Roger Machado: ‘Plano A’
NNO Fluminense está totalmente
focado nas últimas partidas do
Brasileiro, em busca de uma vaga
na Libertadores, mas, fora de
campo, a diretoria trabalha pensando na próxima temporada.
De acordo com informações do
portal “NetFlu”, Roger Machado
seria o favorito para assumir o
Tricolor no lugar de Marcão.
Sem clube desde setembro,
quando deixou o Bahia, o treinador, de 45 anos, tem história
no Fluminense. Ele defendeu o
Tricolor de 2006 a 2008 e fez o

gol do título da Copa do Brasil
de 2007. Ainda encerrou a sua
carreira no Fluminense. Como
técnico, Roger Machado já dirigiu
o Grêmio, o Palmeiras, o Atlético
-MG e o Bahia.
De acordo com o portal, dois
fatores dificultariam o acerto
com Roger. O primeiro seria o pedido do técnico por garantias de
salários em dia. O segundo seria
que o técnico só teria interesse
de voltar a trabalhar, após o fim
da pandemia da Covid-19, algo
ainda sem previsão de acontecer.

Cassio fica
com a bola
na disputa
com Danilo
Barcelos:
corintiano fez
um golaço

