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Flamengo se reabilita 
no Brasileiro ao bater 
o Goiás, volta ao G-4 
e segue na briga pelo 
título, cinco pontos 
atrás do líder São 
Paulo. P. 4 e 5

Novamente 
titular, Gabigol 
fez o segundo 
gol do Flamengo 
na vitória sobre 
o Goiásna area´
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Barroca avisa: 

‘Vou trabalhar 

no meu limite’
Apesar de o Botafogo ocupar a lanterna do Campeonato Brasileiro e 
estar perto da Série B, técnico diz que ainda crê na salvação alvinegra 

Botafogo

Barroca avisa 

que vai explo-

rar o máximo 

dos jogadores, 

técnica e 

mentalmente, 

na busca por 

sete vitórias 

nos oito jogos 

que restam

E
m último lugar no Bra-
sileiro, com nove pontos 
atrás do primeiro time 

fora do Z-4 a oito rodadas do 
fim do campeonato, a situa-
ção do Botafogo é dramática. 
Apesar disso, Eduardo Bar-
roca ainda acredita. Após a 
derrota contra o Santos, o 
treinador afirmou que irá 
lutar até o fim para manter 
o Glorioso na Série A.

“Eu ainda acredito na per-
manência. Enquanto eu sair 
de casa para ir trabalhar e 
matematicamente for pos-
sível, eu vou lutar com todas 
as minhas forças. Sei da di-
ficuldade, não engano tor-
cedor, a gente vai precisar 
trabalhar num nível alto de 
excelência nesse momento 
adverso, mas sendo possível 
eu vou trabalhar no meu li-
mite e tentar tirar o máximo 
de cada jogador e da equipe”, 
frisou, confiante.

HORA DE CORAGEM

Na opinião de Barroca, mais 
importante que a questão 
psicológica neste momen-
to complicado é necessário 
que o grupo mostre coragem 
para encarar uma situação 
tão delicada no Brasileiro. 
“Mais do que trabalhar o 
psicológico, é importante 
ter o diagnóstico de perso-
nalidade e coragem de cada 
um de nós. É um momento 
para pessoas corajosas, para 
a gente encarar de frente, 
assumir responsabilidades, 
trabalhar no limite, se cobrar 
muito forte”, disse.

Sobre a atuação contra 
o Santos, na Vila Belmiro, 
Barroca reconheceu a supe-
rioridade do rival, mas afir-
mou que o Botafogo também 
teve os seus momentos po-
sitivos na partida durante a 
derrota por 2 a 1. “O Santos 
teve mais a bola, conseguiu 
finalizar mais, mas a gente 
se defendeu bem. Tivemos 
espaço para aproveitar e não 
conseguimos ter a qualidade 
e clareza para definir melhor 
as jogadas, e isso nos custou 
caro”, avaliou.

Enquanto 
houver chance 

matemática 
de salvação, 
Barroca não 

vai jogar a 
toalha



O DIA I TERÇA-FEIRA, 19.1.2021 ATAQUE   3O DIA I TERÇA-FEIRA, 19.1.2021 ATAQUE   3

Botafogo

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

28ª RODADA / ONTEM
Palmeiras 4 x 0 Corinthians Allianz Parque

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

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

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º São Paulo 57 30 16 9 5 50 28 22 63,3%
 2º Internacional 56 30 16 8 6 48 28 20 62,2%
 3º Atlético-MG 53 29 16 5 8 51 37 14 60,9%
 4º Flamengo 52 29 15 7 7 50 39 11 59,8%
 5º Palmeiras 51 29 14 9 6 43 26 17 58,6%
 6º Grêmio 50 29 12 14 3 38 24 14 57,5%
 7º Fluminense 46 30 13 7 10 40 37 3 51,1%
 8º Santos 45 29 12 9 8 41 36 5 51,7%
 9º Corinthians 42 29 11 9 9 35 34 1 48,3%
 10º Athletico-PR 39 30 11 6 13 27 29 -2 43,3%
 11º Ceará 39 30 10 9 11 41 41 0 43,3%
 12º Bragantino 38 30 9 11 10 39 36 3 42,2%
 13º Atlético-GO 36 30 8 12 10 27 36 -9 40,0%
 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 30 7 11 12 26 30 -4 35,6%
 17º Bahia 29 29 8 5 16 35 51 -16 33,3%
 18º Goiás 26 30 6 8 16 29 47 -18 28,9%
 19º Coritiba 25 30 6 7 17 23 39 -16 27,8%
 20º Botafogo 23 30 4 11 15 26 46 -20 25,6%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento n A derrota para o Santos 
na Vila Belmiro manteve 
o Botafogo com 98% de 
risco de rebaixamento para 
a Série B do Brasileiro, de 
acordo com os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, 
expostos no portal “Info-
bola”. O que mudou foi que, 
após a 30ª rodada, a equipe 
passou a ser a que mais tem 
possibilidades de queda.

Isso aconteceu porque o 
Coritiba venceu o Vasco, sá-
bado, e agora tem 94% de 
ameaça de rebaixamento. 
Depois da equipe paranaen-
se vem o Goiás, com 75% de 
possibilidades de queda. Fe-
chando o Z-4 há o Bahia, com 
44% - a equipe de Salvador 
só jogará nesta rodada na 
próxima quinta-feira contra 
o Corinthians.

Derrotado pelo Coritiba, 
o Vasco chegou a ter 25% de 
risco de queda no sábado, 
porém, com as derrotas de 
Botafogo e Fortaleza, atual-
mente tem 23%. A equipe 
cearense, que está em 16º 
lugar, tem 33% de possibili-
dades de rebaixamento. Na 
frente do Vasco, mas com um 
jogo a mais, o Sport vem com 
26% de risco de jogar a Série 
B na próxima temporada.

AMEAÇA DE 
REBAIXAMENTO 
SEGUE EM 98% 

VOCÊ SABIA
O Botafogo é o time 
mais ameaçado  
de queda para a 
Série B, seguido do 
Coritiba, com 94%

O Botafogo 
lutou contra o 
Santos, mas a 
derrota na Vila 
o manteve na 
lanterna do 
Brasileiro

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

31ª RODADA / QUINTA-FEIRA
Flamengo x Palmeiras 19h Mané Garrincha
Fortaleza x Santos 19h Castelão
Goiás x Ceará 19h Serrinha
Corinthians x Sport 21h Neo Quimica Arena

DIVULGAÇÃO/SANTOS

30ª RODADA / SÁBADO
Fluminense 1 x 0 Sport Nilton Santos
Vasco 0  x 1 Coritiba São Januário

30ª RODADA /DOMINGO
Athlético-PR 1 x 1 São Paulo Arena da Baixada
Santos 2  x 1 Botafogo Vila Belmiro
Atlético-MG 3 x 1 Atlético-GO Mineirão
Internacional 4  x 2 Fortaleza Beira-Rio
Ceará 2  x 1 Bragantino Castelão
30ª RODADA /ONTEM
Goiás 0 x 3 Flamengo Hailé Pinheiro

31ª RODADA /AMANHÃ
Botafogo x Atlético-GO 17h Nilton Santos
Bahia x Athletico-PR 18h Fonte Nova
Grêmio x Atlético-MG 19h15 Arena do Grêmio
Coritiba x Fluminense 20h30 Couto Pereria
São Paulo x Internacional 21h30 Morumbi
Bragantino x  Vasco  21h30  Nabi Abi Chedid
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Sob forte 
chuva, Gabigol 
e Bruno 
Henrique 
vibram após 
o camisa 9 
balançar a rede

O Flamengo 

tem um ‘jogo-

chave’ para as 

pretensões 

de título 

brasileiro, 

quinta-feira, 

contra o 

Palmeiras, 

em Brasília

S
ob a desconfiança do 
torcedor, o Flamen-
go venceu por 3 a 0 o 

Goiás, ontem, no Serrinha, 
e aliviou a pressão pela se-
quência negativa - um em-
pate e duas derrotas - no 
Campeonato Brasileiro. Ain-
da distante do brilhantismo 
de 2019, o Rubro-Negro, com 
uma rodada a menos, garan-
tiu a volta ao G-4, na quarta 
posição, com 52 pontos, com 
os gols de Arrascaeta, Gabi-
gol e Pedro. O resultado di-
minuiu a desvantagem para 
líder São Paulo, que soma 57 
pontos, mas o Palmeiras, ad-
versário de quinta-feira, em 
Brasília, segue na cola do Ru-
bro-Negro, com 51.

A chuva parecia que atra-
palharia os planos de Goiás 
e Flamengo. Pelo volume, a 
eficaz drenagem do Serrinha 
não foi desculpa para o len-
to ritmo do primeiro tempo. 
Na zona de rebaixamento, o 
Goiás, com três zagueiros e 
apenas Douglas Baggio na ar-
mação, pouco ameaçou. Com 
a escalação de Diego, o Fla-
mengo apostou na melhora 

do passe e auxílio a Everton 
Ribeiro e Arrascaeta.

A agressividade ofensiva 
que o torcedor esperava não 
aconteceu. Mas com paciên-
cia, o Flamengo explorou a 
fragilidade do Esmeraldino. 
Com dois gols anulados pelo 
VAR por impedimento, Ga-
bigol poderia ter dado mais 
tranquilidade ao Rubro-Ne-
gro, após ótimas assistências 
de Diego e Everton Ribeiro. O 
primeiro gol aconteceu qua-
se no fim do primeiro tempo, 
aos 41, com Arrascaeta, apro-
veitando o passe de Diego e 
o desvio da finalização na 
marcação.

A vantagem trouxe alívio. 
Com o Goiás obrigado a pro-
por o jogo, o Rubro-Negro ad-
ministrou o resultado e o de-
sespero do adversário. Ever-
ton Ribeiro quase aumentou 
o placar, mas foi no ataque 
seguinte que a dobradinha 
Bruno Henrique/Gabigol 
voltou a funcionar. Em alta 
velocidade, o camisa 27 apro-
veitou a falha da marcação 
e, já dentro da área, fez uma 
assistência açucarada para 
o artilheiro fazer o segundo 
gol, aos 17.

Tadeu n, David Duarte, Fábio Sanches e Heron; 
Shaylon, Ariel Cabral n (Sandrinho), Breno n 
(Miguel Figueira), Douglas Baggio (Vinícius) e 
Jefferson; Fernandão n (Daniel) e Rafael 
Moura n (Índio). Técnico: Glauber Ramos.

GOIÁS 0

FLAMENGO 3

FICHA DO JOGOCom o jogo sob controle, 
Rogério Ceni antecipou o 
planejamento para o con-
fronto com o Palmeiras e 
sacou os pendurados Bruno 
Henrique e Gabigol. Para evi-
tar o desgaste, Filipe Luís foi 
outro poupado no decorrer 
do segundo tempo. Pedro, no 
entanto, não desperdiçou a 
chance, após boa roubada de 
bola de Renê, e chutou entre 
as pernas de Tadeu para fazer 
o terceiro, aos 49.

Com um ‘jogo-chave’ para 
as pretensões de título brasi-
leiro, Flamengo e Palmeiras, 
concorrentes nos últimos 
três anos, disputarão um 
clássico com cara de decisão 
no Mané Garrincha.

Goiás

 > Goiânia

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia (GO). 
Árbitro: Rodolpho Toski Marques 
(Fifa-PR). Gols: 1° tempo - Arrascaeta (41 
minutos). 2° tempo - Gabigol (17 minutos) 
e Pedro (49 minutos). Renda e público: 
Jogo com portões fechados.

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique e Filipe Luís n (Renê); Willian 
Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta 
(João Gomes); Bruno Henrique (Pedro) e 
Gabigol (Michael). Técnico: Rogério Ceni

Sem vencer há três rodadas, time faz 3 a 0 no Goiás, 
encosta no líder São Paulo e segue na briga pelo título

Fla encerra o 
jejum e volta 
ao G-4 do 
Brasileirão
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Flamengo

HUGO: Bem nas poucas vezes em que 
foi exigido. NOTA: 7

ISLA: Os momentos de mais perigo 
do Goiás foram pelo seu lado. NOTA: 6

RODRIGO CAIO: Seguro na zaga e 
muito participativo no ataque. Boa 
partida. NOTA: 7,5

GUSTAVO HENRIQUE: Seguro e 
concetrado, cobriu muito bem o lado 
esquerdo. NOTA: 7

FILIPE LUIS: Apoiou bem no ataque 
e não sofreu na defesa. NOTA: 6,5

RENÊ: “Roubou” a bola que originou 
o gol de Pedro. NOTA: 5

WILLIAN ARÃO: Jogou na sua posição 
os 90 minutos e foi bem. NOTA: 7

DIEGO: Criou boas chances e deu 
assistência para o gol de Arrascaeta. 
Comandou o meio de campo. NOTA: 8

ÉVERTON RIBEIRO: Partida sem 
brilho. NOTA: 5,5

VITINHO: Entrou e foi mal. NOTA: 5

ARRASCAETA: Marcou o primeiro do 
Flamengo e fez ótima partida. NOTA: 7,5

JOÃO GOMES: Não teve oportunida-
de de mostrar futebol. SEM NOTA

GABIGOL: Fez dois gols, bem anulados, 
no primeiro tempo. No segundo tempo, 
deixou o dele. NOTA: 8

MICHAEL: Entrou com bastante 
vontade de mostrar serviço, mas não 
conseguiu corresponder. NOTA: 6,5

BRUNO HENRIQUE: Fez grande 
jogada para servir a Gabigol. NOTA: 7,5

PEDRO: Quase não tinha tocado na 
bola até o momento do gol. Quando 
precisou, correspondeu e deixou sua 
marca. NOTA: 7,5

ROGÉRIO CENI: Não fez grandes 
mudanças no time, não inventou nas 
substituições e foi coroado com uma 
boa atuação do time e uma vitória 
para dar fôlego na briga pelo título 
brasileiro. NOTA: 8

FLAMENGO

GOIÁS

ATUAÇÕES

Diego conduz 
a bola no 
Serrinha: 
meia começou 
como titular e 
ditou o ritmo 
do Flamengo

Arrascaeta 
abriu o 

caminho para 
a importante 
vitória rubro-

negra em 
Goiânia

Ameaçado de rebaixamento, deu a 
impressão de jogar preocupado apenas 
em não perder. Medroso em excesso, 
acabou sendo castigado dentro de casa 
e segue no Z-4 do Brasileiro

VOCÊ SABIA

Com a vitória 

sobre o Goiás, 

o Flamengo 

chegou aos 

52 pontos 

ganhos, cinco 

atrás do líder 

São Paulo

FOTOS DE ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
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Gerson e 
Ramírez vão 
depor no STJD

A 
acusação de racismo do 
meia Gerson, do Flamen-
go, contra Juan Pablo Ra-

mírez, do Bahia, ganhará um 
novo capítulo no dia 3 de feve-
reiro. Os dois atletas foram in-
timados pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) a 
depor sobre o caso em sua sede, 
no Centro do Rio. Além deles, 
Natan e Bruno Henrique tam-
bém foram convocados. 

O depoimento de Gerson 
está marcado para 10h30, junto 
aos outros atletas do Flamengo. 
Já o colombiano é aguardado 
na parte da tarde, às 14h30. O 
inquérito foi aberto na últi-
ma semana, após solicitação 
da Procuradoria do STJD. 

Além da Justiça Desporti-
va, o caso também está sob 
investigação na esfera cri-
minal. A investigação está a 

Gerson acusou Ramírez de racismo no jogo com o Flamengo

cargo da Delegacia de Cri-
mes Raciais e Delitos de 
Intolerância.

A solicitação da Procura-
doria do STJD é de que as 
provas sejam enviadas até a 
próxima sexta-feira. O audi-
tor poderá solicitar a presen-
ça de outras testemunhas e 
terá o prazo de 15 dias, pror-
rogáveis por mais 15, para 
fazer sua conclusão.

Ramírez pode ser enqua-
drado no Art. 243-G do Códi-
go Brasileiro de Justiça Des-
portiva, que diz: praticar ato 
discriminatório, desdenhoso 
ou ultrajante, relacionado a 
preconceito em razão de ori-
gem étnica, raça, sexo, cor, 
idade, condição de pessoa 
idosa ou portadora de de-
ficiência. A pena pode ir de 
cinco a dez partidas. 

Flamengo

DIVULGAÇÃO

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Antes com o time sub-23, 
Daniel (lateral-direito), Luan 
(zagueiro), Raí (lateral-es-
querdo), Nascimento (volan-
te), além de André (volante), 
Martinelli (volante) - que 
foi titular contra o Sport —, 
e John Kennedy (atacante), 
agora os garotos fazem parte 
definitiva do elenco profissio-
nal do Fluminense. Momento 
importante, principalmen-
te para os mais novos, de se 
acostumarem com o time 
principal. Transição feita e 
agora é mostrar serviço.

INTEGRADOS AO 

FLUMINENSE

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

ALTOS E BAIXOS

V
ou começar falando do alto: Fluminense. 
Vitória para apagar a goleada para o Co-
rinthians e para mostrar que há ordem e 

comprometimento no clube. O Tricolor venceu 
o Sport com várias mudanças, entre elas o ata-
cante Lucca, autor do gol, e Marcão conseguiu 
seu primeiro triunfo. No baixo, vimos o Vasco 
frear qualquer empolgação do torcedor, após a 
derrota frustrante para o, até então, lanterna 
Coritiba. A expulsão infantil de Henrique aca-
bou com qualquer organização que o Cruzmal-
tino tinha e, para quem já sonhava até com G-8, 
a realidade mesmo é escapar do Z-4 e tentar 
vaguinha na Sul-Americana. Mais baixo do que 
o Vasco, e do que todos da Série A, é o último 
colocado Botafogo. É triste ver que o Glorioso, 
mais uma vez, está rumo ao rebaixamento. Por 
mais que eu tente acreditar, são nove pontos 
para o primeiro fora da zona da degola.

Marcão conseguiu a primeira vitória com o Flu à beira do gramado

CAMPELLO TOMA A FRENTE

 nApós o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Montei-
ro, convocar a posse de Jorge Salgado para o dia 25, algo que, no 
entendimento de muitos, fere o estatuto do Vasco, o presidente 
Alexandre Campello notificou Monteiro e afirmou que, se ele 
não convocar a posse até o dia 22, data prevista pelo estatuto, o 
próprio atual mandatário da diretoria administrativa fará isso. 
Campello quer finalizar a transição.
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Eles foram intimados após acusação 
de racismo feita pelo rubro-negro

 n Lincoln saiu oficial-
mente do Flamengo para 
jogar no futebol japonês. 
O time é o Vissel Kobe, 
do gênio espanhol Inies-
ta. Além de jogar do lado 
do craque, Lincoln tam-
bém rendeu três milhões 
de dólares ao Flamengo, 
cerca R$ 15 milhões. Pra 
quem estava treinando 
no time de base e não 
entregava nada nos pro-
fissionais, até que o Ru-
bro-Negro conseguiu um 
excelente negócio...

DEU PRA 

LUCRAR...
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Atual mandatário dá ultimato a Conselho Deliberativo sobre a situação do novo presidente do Vasco 

A 
data da posse de Jor-
ge Salgado no Vasco 
segue indefinida e, on-

tem, teve um novo capítulo. 
No fim da tarde, o presidente 
Alexandre Campello enviou 
um ofício para o vice-presi-
dente do Conselho Delibera-
tivo, Sérgio Romay, determi-
nando que a cerimônia e a 
eleição do conselho ocorram 
como determina o estatuto 
do clube, ou seja, até a próxi-
ma sexta-feira.

Campello também alertou 
que caso a convocação não 
fosse feita ainda ontem, ele 

mesmo escolherá a data da 
posse do novo mandatário 
e a eleição do Deliberativo. 
Roberto Monteiro, presiden-
te do Conselho Deliberativo, 
convocou no último sábado 
a solenidade de posse de Sal-
gado para o próximo dia 25. 
Porém, o estatuto do Vasco 
diz que o evento deve ocorrer 
na primeira semana da se-
gunda quinzena de janeiro.

No mesmo documento, 
Campello sugere que a vota-
ção para a diretoria do Con-
selho seja feita de forma hí-
brida, por conta da covid-19. 

Também citou que já fez um 
contrato com empresa Taf-
ner para coordenar o evento.

MULTA DE R4 10 MIL
Além disso, no último do-
mingo, o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro extinguiu 
a ação de 40 sócios do Vasco 
que estavam tentando impe-
dir a posse de Jorge Salgado 
como presidente. Junto com 
a decisão, a Justiça conde-
nou os associados a pagarem 
uma multa de R$ 10 mil. Ka-
tia Cilene, juíza que aprovou 
a sentença, critica a ação dos 

sócios e diz que a mesma teve 
como intenção “empobrecer 
a democracia” e transformar 
o poder judiciário “no famo-
so tapetão”.

O documento que tenta-
va impedir a posse de Jorge 
Salgado foi assinado pelo 
advogado Alexandre Castro 
Carvas, apoiador declarado 
do ex-candidato à presidên-
cia do clube, Leven Siano. Na 
ação, ele aponta possíveis 
fraudes durante o pleito rea-
lizado no dia 14 de novem-
bro, ocorrido de forma híbri-
da e vencido por Salgado.

STJD extinguiu ação 
movida por 40 sócios 
do Vasco tentando 
impedir a posse  
do presidente  
Jorge Salgado

Vasco

Alexandre Campello 
vive seus últimos dias 
como presidente

Campello define a posse de Salgado 
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A
utor do gol do Flumi-
nense na vitória sobre o 
Sport Recife, no Nilton 

Santos, Lucca atuou ao lado 
de Fred, deixando o artilheiro 
tricolor mais centralizado. Ao 
ser perguntado em qual posi-
ção prefere atuar, o jogador 
deixou a escolha com o trei-
nador Marcão.

“Acredito que posso fazer 
as duas funções, isso depen-
de de como o Marcão desejar 
me escalar. Eu quero é ajudar 
o Fluminense, tendo opor-
tunidades, seja mais centra-
lizado ou atuando mais ao 
lado”, disse.

Esse foi o segundo gol de 
Lucca pelo Fluminense e o 
segundo em uma vitória. O 
primeiro havia sido marca-
do contra o Internacional, 
um gol olímpico, no Beira
-Rio. Projetando a partida 
contra o Coritiba, amanhã, 
no Couto Pereira, às 20h30, 
o atacante acredita que não 
haverá facilidade por con-
ta da posição do adversário 
na tabela de classificação do 
Brasileiro.

“Jogar contra o São Paulo, 
contra o Coritiba, contra o 
Flamengo, todos os jogos têm 
a sua dificuldade. Não é por-
que enfrentamos uma equipe 
que está na zona de rebaixa-
mento que teremos vida fácil. 
A luta nas últimas posições é 
difícil e envolve também mui-
ta concentração. Será um jogo 
difícil”, afirmou.

Após a importante vitória 
sobre o Sport, os veteranos 
Fred e Nenê aproveitaram o 
canal oficial do Tricolor das 
Laranjeiras no Youtube para 
colocar um ponto final em 
uma polêmica. Nas últimas 
semanas, boatos davam conta 
de que o grupo de jogadores 
estava rachado. 

No vídeo, que foi grava-
do nos bastidores depois da 
partida, os dois aparecem se 
abraçando e, de forma irôni-
ca, encarando-se como numa 
briga. Com 46 pontos, o Flu-
minense aparece na sétima 
colocação e está firme por 
uma briga na Libertadores.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Fluminense

Lucca descarta facilidade 
no duelo contra o Coritiba
Atacante prevê jogo difícil contra o adversário, que está no Z-4 do Brasileirão

Lucca disse 
que não se 
importa em 
jogar mais 
avançado ou 
pelos lados no 
Fluminense

VOCÊ SABIA

Lucca fez 

dois gols 

com a camisa 

tricolor, nas 

vitórias sobre 

Internacional 

e Sport, pelo 

Campeonato 

Brasileiro


