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Fluminense não 
tem boa atuação, 

mas Lucca, logo no 
início do segundo 

tempo, marca o 
gol que garante 
a vitória tricolor 

sobre o Sport, no 
Nilton Santos. P. 4
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Flamengo

Diego Alves 
segue como 
dúvida para 
amanhã
Em caso de novo desfalque, César deve 
ser o substituto no gol diante do Goiás

O 
goleiro Diego Alves 
continua sem ter con-
firmada a sua escala-

ção na partida contra o Goiás, 
amanhã, às 20h, no Serrinha. 
O jogador participou ontem 
de uma atividade separada 
do elenco do Flamengo, no 
Ninho do Urubu. Em caso de 
novo desfalque, César deve ser 
mantido no gol rubro-negro. 

Ontem, Diego Alves fez fisio-
terapia e depois foi para campo 
em um trabalho acompanhado 
por fisioterapeutas. Ao contrá-
rio dos dois últimos dias, o ex-
periente jogador do Flamengo 
não fez trabalho com os prepa-
radores de goleiros.

Com lesão na coxa direita, 
o goleiro não jogou ainda na 
temporada. Na partida contra 
o Fluminense foi substituído 
por Hugo Souza e contra o 
Ceará por César. O jogador, de 
28 anos, deverá ter mais uma 
oportunidade, caso Diego Al-
ves não tenha condições de 
entrar em campo.

O Flamengo terá o desfal-
que de Gerson, suspenso, no 
duelo. Ceni deverá escalar 
a seguinte equipe César; Isla, 
Rodrigo Caio, Natan (Gusta-
vo Henrique) e Filipe Luis; 
Willian Arão, Diego, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Pedro (Gabigol).

Diego Alves 
continua sem 
sua escalação 

confirmada 
para o jogo no 

Serrinha

 N O atacante Lincoln já assinou 
o contrato com o Vissel Kobe. Ele 
não é mais jogador do Flamen-
go e será anunciado em breve 
pelo time japonês. O vínculo do 
atleta, de 20 anos, com o clube 
japonês é de três anos.

A equipe asiática irá pagar 
três milhões de dólares (cerca 
de R$ 15,61 milhões) por 75% 
dos direitos do atleta. As parce-
las serão quitadas em 2021. O 

Flamengo irá manter os outros 
25% do atleta.

Após semanas de negocia-
ções, o destino do jogador fi-
nalmente foi selado. Além da 
equipe japonesa, o Cincinnati, 
dos Estados Unidos, era o outro 
clube que desejava contratar o 
atacante. 

A ideia do Vissel Kobe era de 
buscar um empréstimo inicial-
mente, porém, com a tentativa 
da equipe concorrente em fe-
char o acordo em definitivo, o 
clube asiático mudou de ideia.

LINCOLN ASSINA COM VISSEL KOKE
VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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VITOR SILVA/BOTAFOGO

Dia de reencontrar o técnico Cuca
Em situação dramática, Glorioso encara Santos, embalado pela classificação histórica na Libertadores

D
esesperado, o Botafogo 
terá um velho conheci-
do pela frente hoje, às 

16h. O Alvinegro encara o 
Santos, do técnico Cuca, que 
teve passagens marcantes 
pelo Glorioso, em duelo na 
Vila Belmiro. A equipe cario-
ca precisa desesperadamen-
te de um resultado positivo.

A equipe paulista coman-
dada pelo ex-treinador do 
Botafogo vive um grande 
momento na temporada. Na 
quarta-feira, o Peixe derrotou 
o Boca pela semifinal da Li-
bertadores e garantiu presen-
ça na final contra o Palmeiras, 

Cavalieri defende 
o gol do Botafogo, 
que precisa 
desesperadamente 
da vitória

no dia 30. Sem compromissos 
no meio de semana, o Santos 
deverá entrar em campo com 
o que tem de melhor.

Para tentar uma vitória, 
Eduardo Barroca deve pro-
mover o retorno do apoiador 
Bruno Nazário e do atacante 
Matheus Babi ao time titu-
lar. Além deles, o zagueiro 
Marcelo Benevenuto e o 
volante Caio Alexandre, 
ambos que voltam após 
cumprirem suspensão 
na derrota para o Vas-
co, têm a vaga assegu-
rada. Quem corre por 
fora é o peruano Le-

caros, que tem entra-
do bem no decorrer 
dos jogos. 

A provável escala-
ção tem Diego Cavalie-

ri; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Victor Luis; 

José Welison, Caio Alexandre 
e Bruno Nazário; Kelvin (Le-
caros), Matheus Babi e Pedro 
Raul. O Glorioso tem 98% de 
risco de rebaixamento, se-
gundo cálculos do matemá-
tico Tristão Garcia.

A SAÍDA DE BRUNO LAZARONI

Ex-jogador e atualmente ge-
rente de futebol do Botafogo, 

Túlio Lustosa foi contrário 
à demissão de Bruno Laza-
roni, auxiliar promovido a 
técnico após a saída de Paulo 
Autuori. As informações são 
do ‘globoesporte.com’.

De acordo com o portal, 
ainda no intervalo da derrota 
em casa para o Cuiabá, pela 
Copa do Brasil, Túlio foi avi-
sado da ideia de demissão de 
Bruno Lazaroni. 

O gerente de futebol ten-
tou segurar o treinador, mas 
o máximo que conseguiu foi 
por um dia. A decisão do Co-
mitê Executivo de Futebol já 
estava mesmo tomada.

Botafogo Santos

VOCÊ SABIA

Túlio Lusto-

sa, gerente 

de futebol, 

foi contrário 

à demissão 

de Bruno 

Lazaroni 
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Fluminense Sport

C
om dificuldades e sem 
jogar um bom futebol, 
o Fluminense voltou a 

vencer no Campeonato Bra-
sileiro. Beneficiado pela van-
tagem numérica adquirida 
no primeiro tempo, o Tricolor 
derrotou ontem o Sport por 1 
a 0 no Nilton Santos. O úni-
co gol da partida foi marcado 
por Lucca, no segundo tempo.

Com o resultado, o Trico-
lor chegou aos 46 pontos e 
se manteve na sétima co-
locação. Pelo Campeonato 
Brasileiro, a equipe coman-
dada por Marcão voltará aos 
gramados na quarta-feira, 
contra o Coritiba, no Couto 
Pereira, às 20h30. 

Atuando no Rio e pressio-
nado após ser goleado pelo 
Corinthians, o Fluminen-
se teve muitas dificuldades 
no primeiro tempo contra o 
Sport. Mesmo escalado com 
uma equipe bastante jovem, 
o Tricolor mostrou a mesma 
lentidão que vem caracteri-
zando a equipe comandada 
por Marcão nos últimos jogos.

A marcação do Sport, co-
mandado pelo treinador 
Jair Ventura,  dificultou 
bastante a criação de lances 
ofensivos pelo Fluminense. 
A equipe pernambucana, 
por sua vez, conseguiu esca-
par em alguns momentos e 
criar boas jogadas ofensivas. 
Porém, as finalizações aca-
baram não sendo boas e não 
colocaram o goleiro Marcos 
Felipe para trabalhar.

Aos 39 minutos, o Sport ficou 
com um jogador a menos. Após 
revisão do VAR, Júnior Tava-
res acabou expulso. Com um a 
mais, o Fluminense passou a ter 
mais espaços no ataque. 

O Fluminense voltou para 
o segundo tempo com a mes-
ma formação e conseguiu o 
seu gol logo no começo. Com 
apenas três minutos, após 
cruzamento de Calegari, 
Lucca cabeceou e a bola ba-
teu em Patric, antes de mor-
rer no fundo das redes do 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE F.C.

Tricolor joga mal, mas 
derrota o Sport por 1 a 0 
Após massacre diante do Corinthians, Lucca dá a vitória ao Fluzão no Nilton Santos

Fred, bastante 
isolado, lutou 
bastante, mas 
pouco fez

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

goleiro Luan Polli.
Aos 10 minutos, o Tricolor 

quase ampliou o placar no Nil-
ton Santos. Fred recebeu e deu 
belo passe para Michel Araú-
jo. Cara a cara com o goleiro, 
o uruguaio finalizou forte e 
a bola explodiu no travessão 
do Sport. Um minuto depois, 
após cobrança de escanteio, 

Matheus Ferraz cabeceou com 
perigo para Luan Polli.

Aos 19 minutos, o Sport 
teve uma grande chance de 
empatar. Após cruzamento de 
Patric, Dalberto cabeceou no 
travessão, a bola voltou para 
o clube pernambucano, mas 
Matheus Ferraz acabou afas-
tando. Mesmo com um a me-

nos, os visitantes assustavam. 
Aos 28 minutos, após outra 
cobrança de falta, Maidana 
acabou cabeceando para fora, 
perdendo chance incrível.

Nos últimos momentos da 
partida, o Tricolor conseguiu 
segurar a bola no campo de 
ataque e manteve o placar fa-
vorável no Nilton Santos.

MARCOS FELIPE - Mostrou coragem 
em saídas do gol, mas foi pouco 
exigido. Nota 6

CALEGARI - Discreto, mas participou 
bem no lance do gol da vitória. Nota 6

MATHEUS FERRAZ - Teve trabalho 
em lances de bola parada e em muitas 
não levou vantagem. Nota 5,5

LUCCAS CLARO - Com pouco 
trabalho lá atrás, tentou ajudar a na 
frente, sem sucesso. Nota 5,5

DANILO BARCELOS - Teve dificulda-
des. Não comprometeu, muito pela 
fragilidade do Sport. Nota 4,5

MARTINELLI - Começou nervoso, 
mas foi mostrando personalidade. 
Nota 6

YAGO FELIPE - Pouca criatividade, 
não conseguiu acelerar no meio-cam-
po. Nota 5,5

MICHEL ARAÚJO - Correu bastante, 
mas criou pouco. Perdeu uma chance 
clara. Nota 5,5

NENÊ - Teve pouco tempo, mas 
conseguiu dar uma boa finalização. 
Nota 5,5

LUIZ HENRIQUE - Apagado, pouco 
criou. Nota 5

CAIO PAULISTA - Foi mais participa-
tivo que Luiz Henrique, mas nada que 
mudasse muito a forma de jogar da 
equipe. Nota 5,5

LUCCA - Pouco apareceu, mas foi 
decisivo na partida. Nota 6

HUDSON - Entrou no fim e pouco 
tocou na bola. SEM NOTA

FRED - Bastante isolado, lutou 
bastante, mas pouco fez. Nota 5,5

FELIPPE CARDOSO - Entrou com 
disposição, mas pouco fez. Nota 5

FLUMINENSE

ATUAÇÕES
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Cruzmaltino perde para o Coxa 
Resultado em São Januário ainda coloca o Botafogo na lanterna do Campeonato Brasileiro

A
pós quatro pontos em 
dois jogos, o treinador 
Vanderlei Luxembur-

go conheceu a sua primeira 
derrota no comando do Vas-
co em 2021. Em São Januário, 
a equipe carioca jogou com 
um a menos desde o primeiro 
tempo e não resistiu ao Cori-
tiba. O Coxa venceu por 1 a 0 e 
deixou a lanterna do Campeo-
nato Brasileiro para o Botafo-
go, que hoje encara o Santos, 
na Vila Belmiro.

O resultado fez o Cruzmal-
tino estacionar nos 31 pontos. 

DANIEL CASTELO BRANCO

No entanto, a equipe carioca 
não corre risco de entrar na 
zona de rebaixamento da 
competição nesta rodada, 
porque o Bahia só irá encarar 
o Corinthians no dia 28, em 
partida adiada. 

O Vasco voltará aos grama-
dos na quarta-feira. O adver-
sário será o Bragantino, fora 
de casa, às 21h30. Já o Coriti-
ba, que chegou aos 25 pontos, 
vai enfrentar o Fluminense, 
no mesmo dia, no Couto Pe-
reira, às 20h.

Atuando em casa, o Vasco 

Após intervenção do VAR, o 
lateral-esquerdo cruzmaltino 
foi expulso, deixando a equipe 
carioca em desvantagem nu-
mérica em São Januário.

Aos 42 minutos, o Coritiba 
abriu o placar. Hugo Moura 
finalizou após a defesa vas-
caína não conseguir afastar e 
bola morreu no gol de Fernan-
do Miguel.

O Vasco voltou para o se-
gundo tempo com duas mu-
danças. Benítez e Caio Lopes 
entraram na vaga de Talles e 
Juninho. Com a vantagem no 

placar, o Coritiba recuou, mas 
o Cruzmaltino tinha muita di-
ficuldades para criar oportu-
nidades de gol.

Apesar de buscar mais o 
jogo na segunda etapa, o Vas-
co não conseguiu buscar o 
empate diante do Coritiba. 
Cano ainda teve uma grande 
chance no fim, mas o goleiro 
Wilson fez bela defesa. 

Melhor para o Coritiba, 
que conseguiu um impor-
tante resultado jogando 
fora de casa na luta contra o 
rebaixamento.

Germán 
Cano passa 

em branco 
na disputa 

com o goleiro 
Wilson

iniciou a partida contra o Co-
ritiba tendo muitas dificul-
dades. A equipe paranaense 
mostrou uma postura dife-
rente das últimas partidas e 
dificultou bastante o clube 
carioca. Sem conseguir criar, 
o Cruzmaltino passou a dar 
espaço para os visitantes 
pressionarem.

HENRIQUE É EXPULSO
Aos 29 minutos, as coisas se 
tornaram ainda mais compli-
cadas para o Vasco. Henrique 
acertou o braço em Sarrafiore. 

Vasco Coritiba
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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 Grêmio 50 29 12 14 3 38 24 14 57,5%

 5º Flamengo 49 28 14 7 7 47 39 8 58,3%

 6º Palmeiras 48 28 13 9 6 39 26 13 57,1%

 7º Fluminense 46 30 13 7 10 40 37 3 51,1%

 8º Corinthians 42 28 11 9 8 35 30 5 50,0%

 9º Santos 42 28 11 9 8 39 35 4 50,0%

 10º Ceará 39 29 10 9 10 40 39 1 44,8%

 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 30 9 5 16 24 38 -14 35,6%

 15º Vasco 32 29 8 8 13 29 40 -11 36,8%

 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 Coritiba 25 30 6 7 17 23 39 -16 27,8%

 20º Botafogo 23 29 4 11 14 25 44 -19 26,4%

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

30ª RODADA /HOJE

Athlético-PR x São Paulo 16h Arena da Baixada

Santos x Botafogo 16h Vila Belmiro

Atlético-MG x Atlético-GO 15h15 Mineirão

Internacional x Fortaleza 20h30 Beira-Rio

Ceará x Bragantino 20h30 Castelão

30ª RODADA / AMANHÃ

Goiás x Flamengo 20h Hailé Pinheiro

30ª RODADA / 28/1

Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

30ª RODADA / SEXTA-FEIRA

Palmeiras 1 x 1 Grêmio Allianz Parque

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

30ª RODADA / ONTEM

Fluminense 1 x 0 Sport Nilton Santos

Vasco 0  x 1 Coritiba São Januário

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

O PREÇO DO SUCESSO

CACHIMBO DO SACI PEDALADAS 

 n As ligações do técnico 
Abel Braga com o Inter-
nacional teriam a ver com 
o Saci Pererê, mascote do 
clube gaúcho. Diz a lenda 
que, quando era garoto, 
Abel espantava os mole-
ques que queriam pegar 
o Saci com a peneira. Saci 
estaria por trás da cam-
panha e iria secar o São 
Paulo à tarde, na Arena 
da Baixada, em Curitiba, 
contra o Athletico-PR, ba-
forando depois o cachim-
bo no Estádio Beira-Rio na 
partida com o Fortaleza. 
Dizem que Abel Braga tem 
o Saci Pererê tatuado nas 
costas e não mostra a nin-
guém. Será?

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

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

 nPor disputar com chances 
de título três competições pa-
ralelas, o Palmeiras é conde-
nado a jogar a cada três dias 
para atender o calendário 
nacional e internacional. A 
programação massacrante 
compromete a qualidade, a 
equipe só joga, não treina, o 
técnico português Abel Fer-
reira (foto) pouco pode fazer 
e mal tem tempo para estu-
dar rivais. Jogou sexta-feira 
com o Grêmio, amanhã com 
o Corinthians, quinta-feira 
com o Flamengo, domingo 
com o Ceará, na terça-fei-

ra, dia 26, com o Vasco (jogo 
adiado da primeira rodada do 
turno), para, depois, fazer a 
contagem dos sobreviventes 
e ir para a decisão da Liberta-
dores, quatro dias depois, no 
Maracanã, com o Santos. Se 
for campeão, terá o Mundial 
de Clubes e a decisão da Copa 
do Brasil com o Grêmio adia-
da para os dias 28 de fevereiro 
e 7 de março, depois do Brasi-
leiro e misturado com o Pau-
listão. Se ganhar uma dessas 
taças, será um sucesso, duas 
uma façanha, as três, algo 
sobrenatural.

 nReal Madrid paga mico, 
perde por 2 a 1 e é elimina-
do na Supercopa da Espa-
nha pelo modesto Athleti-
co de Bilbao, 12º do Cam-
peonato Espanhol.

 n Precisando desespera-
damente de vitórias, o 
Botafogo vai hoje à Vila 

Belmiro encarar o Santos, que 
está em grande fase. O técnico 
Eduardo Barroca ainda acre-
dita, mas parece que só mes-
mo ele.

 n A pandemia do novo coro-
navírus volta assustar e amea-
ça a realização da Olimpíada 
de Tóquio.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n O técnico Vagner Mancini 
pegou o Corinthians amea-
çado de rebaixamento, sob 
desconfiança de grande 
parte da imprensa pau-
lista e já briga por vaga na 
Libertadores.

 n A situação do Cruzeiro 
é desesperadora: atrasos 
de pagamento, insatisfa-
ção no grupo, dívidas com 
fornecedores e a União, 
Felipão ameaçando ir 
embora. O caos.


