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Com gols de 
Pikachu e Cano 
(2), Vasco vence 
o Atlético-MG, 
pula para o 
14º lugar no 
Brasileiro 
e se afasta 
da zona de 
rebaixamento. 
P. 2 e 3
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Vasco

Vasco canta 
de galo na 
Colina e  
sai do Z-4
Vitória sobre o Atlético-MG, com gols de Cano (2) e 
Pikachu, põe o Gigante em 14º lugar no Brasileiro

O 
Vasco ganhou um pou-
co mais de fôlego em 
sua luta para eliminar 

qualquer risco de rebaixa-
mento neste Campeonato 
Brasileiro. Apesar de levar 
um susto no final do jogo, 
quando sofreu dois gols, o 
Gigante da Colina cantou 
de galo e venceu o Atlético
-MG, por 3 a 2, ontem, em 
São Januário.

Com o resultado, subiu 
para o 14º lugar na tabela 
de classificação, graças a 
Germán Cano, duas vezes, 
e Yago Pikachu, que marca-
ram para os donos da casa. 
Hyoran e Eduardo Sasha 
descontaram. Agora com 
35 pontos, o Vasco terá pela 
frente o Bahia, na próxima 
rodada, um adversário dire-
to na briga contra a degola, 
também na Colina.

Ciente de que a tarefa não 
seria nada fácil, o Vasco co-
meçou o jogo mais recuado, 
estudando qual era a postu-
ra do time mineiro. Aos 12 

minutos do primeiro tempo, 
após cobrança de falta pelo 
lado esquerdo, Léo Matos 
meteu o braço na bola. Pê-
nalti assinalado algum tem-
po depois com o auxílio do 
árbitro de vídeo. Na cobran-
ça, Hyoran acertou a trave e 
pegou o rebote, anulando a 
jogada. Alívio na Colina! 

Aos 17, Léo Matos se redi-
miu de seu erro, aproveitou 
uma tremenda trapalhada da 
defesa do Galo e serviu Cano, 
que não deu mole e mandou 
a bola para a rede. O artilhei-
ro encerrou um jejum de seis 
jogos sem marcar.

Os mineiros, claro, parti-
ram para cima, acertaram a 
trave do goleiro Fernando 
Miguel e criaram chances 
de empatar. No entanto, aos 
31 minutos, após outro bom 
cruzamento de Léo Matos, 
Yago Pikachu ampliou para 
o Vasco. Foi o primeiro gol 
de bola rolando do jogador 
na temporada 2020/21.

DUPLA AFINADA
No segundo tempo, apesar 
de o Vasco se manter com-

Local: Estádio de São Januário. 
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio. 
Gols: 1° tempo - Germán Cano (17 
minutos) e Yago Pikachu (32 minutos). 2° 
tempo - Germán Cano (13 minutos), 
Hyoran (22 minutos) e Eduardo Sasha (48 
minutos). Renda e público: Jogo com 
portões fechados.

Fernando Miguel, Léo Matos n (Cayo 
Tenório), Marcelo Alves, Leandro 
Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo 
Gil (Caio Lopes n ) e Benítez (Carli-
nhos); Talles Magno n (Gabriel Pec), 
Cano e Yago Pikachu n (Werley).
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Everson, Guga, Gabriel e Júnior Alonso; 
Guilherme Arana (Nathan), Jair n, Allan e 
Hyoran; Savarino (Marrony), Vargas 
(Eduardo Sasha) e Keno.
Técnico: Jorge Sampaoli

VASCO 3

ATLÉTICO-MG 2

FICHA DO JOGOpacto e tranquilo como na 
etapa inicial, o árbitro Viní-
cius Gonçalves Dias Araújo 
viu o pênalti de Castan em 
Keno. O VAR entrou em ação 
mais uma vez e mostrou que 
não houve a infração.

Aos 13, Benítez deu uma 
linda assistência para Cano, 
que matou no peito e, sem 
deixar a bola cair, acer-
tou um chutaço de primei-
ra. O ferrolho cruzmaltino 
foi desarmado pouco tem-
po depois por intermédio 
de Hyoran. O gol animou 
os mineiros, que foram se 
mandaram para o ataque e 
levaram o Vasco à loucura. 
Já nos acréscimos, aos 48, 
Eduardo Sasha diminuiu o 
prejuízo, mas não impediu 
a vitória vascaína.

O próximo 

jogo do Vasco 

no Brasileiro 

será contra 

o Bahia, um 

adversário 

direto na 

luta contra o 

rebaixamen-

to, domingo, 

na Colina

Germán Cano 
corre para o 
abraço após 
balançar a 
rede. Argentino 
fez dois gols e 
encerrou jejum 
de seis jogos 
sem marcar

LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@odia.com.br
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Atlético-MG

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Pikachu festeja: seu gol, ontem, foi o primeiro com bola rolando na temporada 2020/21

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Jorge Salgado é, até eventual 
decisão judicial em contrário, o 
presidente do Vasco para o triê-
nio 2021-2023. Mais votado das 
eleições do dia 14 de novembro, 
Salgado, que representa o gru-
po político Mais Vasco, foi em-
possado pelo novo Conselho 
Deliberativo, sexta-feira, na 
Sede Náutica da Lagoa.

“Quero entregar um Vasco 
melhor, menos endividado, 
mais vencedor, protagonista. 
A eleição acabou. Passou. Es-
tou aberto a falar com todos 
os candidatos que ficaram 
pelo caminho. O Vasco está 
aberto a todos os vascaínos”, 
disse Salgado.

Após a posse, Salgado afir-
mou que a principal meta da 
sua gestão será regularizar o 
pagamento de salários. No 
mandato do agora ex-presi-
dente Alexandre Campello, 
o atraso foi um problema re-
corrente. “Nossa meta maior 
será tentar pagar os salários 
em dia. Não pagamos novem-

Jorge Salgado, 
enfim, toma posse
‘Quero um clube melhor, mais vencedor’, 
disse o novo presidente, após luta judicial

Jorge Salgado diz que o Vasco está aberto a todos os vascaínos

DIVULGAÇÃO

bro, dezembro, o 13º e já es-
tamos terminando janeiro. 
Vou correr para pagar esses 
salários atrasados. Acho que 
conseguiremos pagar a folha 
de novembro ao longo da se-
mana”, disse Salgado.

O presidente do Vasco con-
firmou também que manterá 
José Luis Moreira no cargo de 
vice de dutebol até o fim do ra-
sileiro para, só depois, “avaliar 
essa situação”. Por fim, Jorge 
Salgado garantiu que vai se es-
forçar para levar paz ao Vasco. 
A sessão, aliás, foi calma, inclu-
sive com uma costura de acordo 
entre a Mais Vasco e a Sempre 
Vasco (de Julio Brant), ao con-
trário do tumultuado processo 
eleitoral vascaíno.

“Eu quero pacificar o Vas-
co, união total. Quero receber 
todos os candidatos, não guar-
do mágoa de ninguém. Todos 
eles têm projetos, pensaram 
no Vasco. As divergências exis-
tem, mas estou aberto ao diá-
logo”, concluiu Salgado.
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Fluminense

Um clássico de 
opostos entre 
dois parceiros
Em temporada de aliança no combate à Covid-19, duelo expõe 
diferenças na tabela do Brasileiro entre Fluminense e Botafogo

P
ela sexta vez na tempora-
da, Fluminense e Bota-
fogo se enfrentam, hoje, 

às 20h30, em São Januário. 
O confronto marca o último 
duelo entre as duas equipes 
neste 2020-2021 atípico no 
futebol nacional, em função 
da Covid-19. A pandemia, in-
clusive, sinalizou uma aliança 
entre os dois rivais, que termi-
nam o Campeonato Brasileiro 
em situações bem diferentes 
- o Tricolor quer vaga na Li-
bertadores e o Alvinegro luta 
desesperadamente contra um 
quase certo rebaixamento.

Aliados contra o retorno do 
futebol durante a pandemia, 
Fluminense e Botafogo che-
garam até mesmo a marcar 

dois confrontos amistosos an-
tes do começo do Brasileiro. 
Além disso, estabeleceu-se ali 
a Taça Gerson-Didi, que pode-
rá ir para o Tricolor em caso 
de empate ou vitória hoje. Em 
caso de vitória do Botafogo 
por um gol de diferença a taça 
será decidida nos pênaltis. O 
Glorioso fica com o título se 
vencer por dois gols.

O técnico Marcão tem uma 
baixa no setor ofensivo do 
Fluminense: o atacante Feli-
ppe Cardoso testou positivo 
para Covid-19 - o resultado foi 
conhecido ontem de manhã - 
e, com isto, está fora do clássi-
co. Ele já cumpre isolamento 
em relação ao restante do gru-
po, conforme está previsto no 

O zagueiro 
Luccas Claro 
é sinônimo 
de segurança 
na defesa 
tricolor para 
o clássico  
na Colina

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
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Botafogo

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

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

30ª RODADA / 28/1
Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

32ª RODADA / HOJE
Internacional x Grêmio 16h Beira-Rio

Athletico-PR x Flamengo 16h Arena da Baixada

Ceará x Palmeiras 16h Castelão

Santos x Goiás 18h15 Vila Belmiro

Sport x Bahia 18h15 Ilha do Retiro

Atlético-GO x Fortaleza 18h15 Antonio Accioly

Fluminense x Botafogo 20h30 São Januário

32ª RODADA / AMANHÃ
Corinthians x Bragantino 20h Arena Neo Quimica

31ª RODADA 
Botafogo 1 x 3 Atlético-GO Nilton Santos

Bahia 1 x 0 Athletico-PR Fonte Nova

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG Arena do Grêmio

Coritiba 3 x 3 Fluminense Couto Pereria

São Paulo 1 x 5 Internacional Morumbi

Bragantino 4 x 1 Vasco Nabi Abi Chedid

Flamengo 2 x 0 Palmeiras Mané Garrincha

Fortaleza 2 x 0 Santos Castelão

Goiás 0 x 4 Ceará Serrinha

Corinthians 3 x 0 Sport Neo Quimica Arena

32ª RODADA /ONTEM
São Paulo 1 x 1 Coritiba Morumbi

Vasco 3  x 2 Atlético-MG São Januário

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

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

 1º Internacional 59 31 17 8 6 53 29 24 63,4%

 2º São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18 60,4%

 3º Flamengo 55 30 16 7 7 52 39 13 61,1%

 4º Atlético-MG 54 31 16 6 9 54 41 13 58,1%

 5º Palmeiras 51 30 14 9 7 43 28 15 56,7%

 6º Grêmio 51 30 12 15 3 39 25 14 56,7%

 7º Fluminense 47 31 13 8 10 43 40 3 50,5%

 8º Corinthians 45 30 12 9 9 38 34 4 50,0%

 9º Santos 45 30 12 9 9 41 38 3 50,0%

 10º Ceará 42 31 11 9 11 45 41 4 45,2%

 11º Bragantino 41 31 10 11 10 43 37 6 44,1%

 12º Athletico-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3 41,9%

 13º Atlético-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7 41,9%

 14º Vasco 35 31 9 8 14 33 46 -13 37,6%

 15º Fortaleza 35 31 8 11 12 28 30 -2 37,6%

 16º Bahia 32 30 9 5 16 36 51 -15 35,6%

 17º Sport 32 31 9 5 17 24 41 -17 34,4%

 18º Coritiba 27 32 6 9 17 27 43 -16 28,1%

 19º Goiás 26 31 6 8 17 29 51 -22 28,0%

 20º Botafogo 23 31 4 11 16 27 49 -22 24,7%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

protocolo. O Tricolor já lidou 
com dois surtos de Covid-19 
no decorrer do Brasileiro.

Com 47 pontos em 31 par-
tidas, o Fluminense busca, 
hoje, se aproximar do pelo-
tão da frente do Brasileiro. Já 
o Botafogo, com 1% de chan-
ce de permanecer na Série A, 

mantém a esperança na mí-
nima margem para evitar o 
terceiro rebaixamento - está 
na lanterna, com 23 pontos.

O Alvinegro, porém, deve 
contar com a volta de Diego 
Cavalieri no duelo de hoje. 
Após uma intercorrência 
clínica, o goleiro foi vetado 

Local: São Januário. Árbitra: Edina Alves Batista (SP). Horário: 20h30

FLUMINENSE BOTAFOGO

Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz 
(Nino), Luccas Claro e Egídio (Danilo 
Barcelos); Martinelli, Yago Felipe e 
Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e 
John Kennedy (Felippe Cardoso).
Técnico: Marcão

Diego Cavalieri (Diego Loureiro ), Kevin, 
Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Sousa) 
e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e 
Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), 
Matheus Nascimento (Warley) e Pedro Raul. 
Técnico: Eduardo Barroca

FICHA TÉCNICA

pelo departamento médico e 
substituído pelo xará, Diego 
Loureiro, nas derrotas para 
Santos e Atlético-GO. Recu-
perado, tem chance de ser es-
calado por Eduardo Barroca, 
que também pode mandar o 
zagueiro Kanu a campo. De 
malas prontas para trocar o 
Botafogo pelo Cruz Azul, do 
México, por empréstimo, ele 
pediu para jogar e tem boas 
chances de ser escalado.

A travada na negociação 
aconteceu porque a diretoria 
alvinegra fez uma contrapro-
posta aos mexicanos, que não 
responderam. Se Kanu não 
atuar, Rafael Forster, zagueiro 
que vinha sendo escalado como 
volante, deverá ser titular.

Benevenuto 
vai comandar 

a defesa. Ele 
ainda não 

sabe quem 
será seu 
parceiro  
de zaga

VITOR SILVA/BOTAFOGO
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Athletico-PR

Mengão pega 
o Athletico-PR 
de olho no 
topo na tabela
Rubro-Negro precisa vencer ‘decisão’ na Arena da Baixada 
para se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro

E
mbalado pela convincen-
te vitória sobre o Palmei-
ras, o Flamengo encara o 

Athlético-PR pela sexta vez na 
atual temporada, hoje, às 16h, 
na Arena da Baixada. O últi-
mo duelo neste atípico 2020-
2021 no calendário nacional, 
em razão da pandemia, tem 
cara de decisão para o time de 
Rogério Ceni no Campeonato 
Brasileiro. 

Afinal, o Flamengo soma 
55 pontos, ainda tem um jogo 
a menos e um confronto dire-
to com o líder Internacional, 
que soma 59 pontos. De acordo 
com os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, a equipe cario-
ca tem 14% de chances de con-
quistar o Brasileiro.  

O Flamengo terá desfalques 
importantes hoje. Além de Bru-
no Henrique e Renê, suspen-
sos, não terá Rodrigo Caio, le-
sionado, Diego Alves e Thiago 
Maia, ambos no Departamen-
to Médico. Com isso, Rogério 
Ceni será forçado a fazer altera-
ções na defesa e no ataque em 
relação ao time que venceu o 
Palmeiras. 

Naquela partida, o treina-

nho é o mais cotado, mas Mi-
chael também tem as carac-
terísticas de atacante de lado, 
apesar de não estar sendo uti-
lizando com frequências nas 
últimas rodadas do Brasileiro.

SAIA JUSTA

Apesar do bom momento, os 
bastidores do Flamengo se-
guem conturbados. A visita 
surpresa do presidente Jair 
Bolsonaro ao treino rubro-ne-
gro, sexta-feira, no CT do Bra-
siliense, em Brasília, revoltou 
o grupo político “Flamengo da 
Gente (FdG)”. Sem nenhuma 
pessoa utilizando máscara, a 
conversa com os atletas foi ani-
mada e durou 30 minutos. 

Bolsonaro, em queda de po-
pularidade em meio à crise sa-
nitária causada pelo surto da 
covid-19, posou para fotos com 
Filipe Luís, Arão, Diego Alves, 
Gabigol, Diego Ribas. Pedro 
cumprimentou o presidente, 
mas não posou para a foto. Ger-
son, Everton Ribeiro e Rodrigo 
Caio mantiveram distância. O 
Flamengo fez imagens do en-
contro, mas não deu publicida-
de nas redes sociais. 

dor escalou Willian Arão im-
provisado ao lado de Rodrigo 
Caio, que depois foi substituído 
por Gustavo Henrique. Outra 
opção pode ser a utilização do 
volante em sua posição de ori-
gem, com Gustavo Henrique, 
Natan, Léo Pereira e Matheus 
Thuler brigando pelas duas po-
sições no miolo da zaga.

No ataque, por sua vez, a ten-
dência é que Ceni opte por um 
homem de velocidade para a 
vaga de Bruno Henrique. Viti-

Local: Arena da Baixada. Árbitro: 
Leandro Pedro Vuaden (RS). Horário: 
16h

ATLHETICO-PR

FLAMENGO

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago 
Heleno e Abner; Richard (Alvarado), 
Christian, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; 
Nikão e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

Xxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxxx, 
Xxxxx xxxxxx e Xxxxxxxx; Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx (Xxxxsssxxxx). 
Técnico: Xxxxxxxxx

FICHA TÉCNICA
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Flamengo

 N No dia em que completou dois 
anos de Flamengo, ontem, o ata-
cante Bruno Henrique deixou uma 
mensagem para a torcida rubro-
negra. Bi-campeão carioca, cam-
peão brasileirão e da Libertadores, 
além da Supercopa do Brasil e da 
Recopa Sul-Americana, o camisa 
27 espera que a excelente fase 
pelo clube da Gávea ainda tenha 
um bom período de validade.

“Fico muito feliz e orgulhoso 
ao olhar para trás e ver que foram 
dois anos de muitas realizações. 
Títulos, vitórias, gols, assistências, 
momentos únicos vividos com a 
nossa torcida no Maracanã. Só 
posso agradecer por este período 

em que defendo as cores do Fla-
mengo e garantir que minha von-
tade e minha determinação são 
as mesmas desde o primeiro dia 
em que pisei neste clube. Ainda 
temos um longo caminho pela 
frente e se Deus quiser não vai pa-
rar por aqui”, destacou o jogador, 
que, suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo, não enfrenta o Athletico 
Paranaese neste próximo domin-
go, na Arena da Baixada.

Até agora, Bruno Henrique 
soma 108 jogos pelo Mais Queri-
do, com 53 gols e 26 assistências. 
Ele também foi convocado duas 
vezes pelo técnico Tite para de-
fender a seleção brasileira.

BRUNO HENRIQUE CELEBRA MARCA 

Bruno Henrique 

autografa a 

camisa de 

uma torcedora 

antes da 

viagem para 

Curitiba

FOTOS ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O atacante 

Gabigol se 

aquece no 

último treino 

do Flamengo, 

ontem,  

em Brasília

 N Ontem foi uma data espe-
cial para Pedro. Afinal, foi o dia 
que se completou 365 dias do 
anúncio de sua contratação 
pelo Flamengo. Em um ano, ele 
marcou 22 gols, conquistou a 
Supercopa do Brasil, Recopa 
Sul-Americana e Carioca. Ago-
ra, está de olho no quarto título 
ainda nesta temporada.

 N “Estar aqui é a realização de 
um sonho. Procuro aproveitar 
cada minuto, cada segundo 
em que tenho o prazer e o pri-
vilégio de defender o manto. 
Sou muito feliz com tudo que 

construí nesse um ano de clube 
e espero, muito em breve, ter 
a possibilidade de conquistar 
mais títulos. Quero deixar meu 
nome na história”, disse o ata-
cante ao ge.

 N Nesta primeira temporada 
no Flamengo, Pedro entrou em 
campo em 46 jogos, 25 deles 
como titular, e fez 22 gols. Ao 
todo, são 2.332 minutos joga-
dos, o que representa um gol a 
cada 106 minutos para o arti-
lheiro da temporada. No Cam-
peonato Brasileiro, são 15 jogos 
como titular e 12 gols marcados.

PEDRO: COMEMORAÇÃO E PLANOS

O grupo 

político “Fla-

mengo da 

Gente (FdG)” 

repudiou as 

imagens de 

Bolsonaro 

reunido com 

os jogadores 

do Flamengo
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a palinha do apolinho

PISTA ESCORREGADIA

UM CLÁSSICO 
ESCONDIDINHO

PEDALADAS

 N Fluminense e Botafogo 
já arrastaram multidões 
ao Maracanã um sem nú-
mero de vezes na históris 
do confronto, promovendo 
espetáculos simplesmente 
memoráveis. Hoje se encon-
trarão em São Januário, às 
20h30, sem público e sem o 
interesse de outras épocas. O 
Fluminense ainda brigando 
por vaga na Libertadores, o 
Botafogo tendo que ganhar 
o primeiro de uma série de 
sete jogos para fugir do re-
baixamento no Campeonato 
Brasileiro, tarefa árdua para 
quem em 31 jogos venceu 
apenas quatro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A boa campanha do 
Bragantino no Brasileiro 
anima a Red Bull, empre-
sa investidora. A ideia é 
montar uma equipe ain-
da mais forte e ambiciosa 
para 2021. Com asas.

 N Tudo indica que cami-
nha para o fim o relacio-
namento  entre Messi e o 
Barcelona, é visível o seu 
desconforto e a impressão 
é de que  espera junho che-
gar para se despedir.

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

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

 N Embolou geral e quem qui-
ser disputar título do Brasi-
leiro terá que entrar em cada 
rodada que falta como se 
fosse final de Copa do Mun-
do. O menor descuido pode 
significar o fim da linha e os 
três pontinhos em disputa 
passam a valer ouro. O Fla-
mengo voltou para a briga 
depois que o Internacional 
travou o São Paulo, e Grêmio 
e Atlético-MG empataram. 
Depende das próprias for-
ças para conquistar o título. 
Jogará hoje contra o Atlheti-
co-PR enquanto sua torcida 

secará o Colorado no Gre-
Nal. Rogerio Ceni não terá 
Rodrigo Caio, machucado, 
e Bruno Henrique (foto), 
suspenso. Será um teste de 
nervos, pois Autuori vai ti-
rar partido disso fechando 
os caminhos, trabalhando 
o sistema nervoso do adver-
sário, sobretudo se sair com 
gol na frente. Será um tes-
te de fogo para o equilíbrio 
emocional dos cariocas, que 
precisam saber que assim 
será até o final. A partir de 
agora vale o lema do Horta, 
é Vencer ou Vencer.

 N Governo do Rio de Ja-
neiro libera a presença de 
convidados na final da Li-
bertadores entre Santos e 
Palmeiras, no próximo sá-
bado, no Maracanã. Cota 
de 10% da capacidade, ou 
seja, sete mil presentes. 
Eles acham que convida-

dos não passam vírus.
 N O atacante Wellington 

Silva pode trocar o Flumi-
nense pelo Gamba Osaka, 
do Japão.

 N Onda da pandemia de 
Covid-19 pode paralisar o 
Campeonato Português.

Defensa y 
Justicia fatura 
título inédito
Após bater Vasco e Bahia, taça veio 
com um 3 a 0 sobre o Lanús na decisão

O Defensa y Justicia, da Ar-
gentina, que eliminou os 
brasileiros Bahia e Vasco em 
fases anteriores, conquistou 
o título da Copa Sul-Ameri-
cana ao derrotar o também 
argentino Lanús, por 3 a 0, 
ontem, no Estádio Mario Al-
berto Kempes, em Córdoba, 
na Argentina. Os gols foram 
marcados por Adonis Frias, 
Braian Romero e Washington 
Camacho. A conquista é a pri-

Conquista é a primeira de peso do clube em 85 anos de existência

MARCELO ENDELLI/AFP

meira de peso do clube da 
região de Buenos Aires em 
85 anos de existência.

Com o feito, o Defensa y 
Justicia, que é dirigido pelo 
ex-atacante Crespo, garan-
tiu vaga na próxima edição 
da Libertadores, além de 
disputar a Recopa e a Copa 
Suruga, no Japão. O Lanús 
já tem uma Sul-Americana, 
conquistada em 2013 na de-
cisão contra a Ponte Preta.

COPA SUL-AMERICANA

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O América se complicou na 
Seletiva para o Campeonato 
Carioca de 2021 ao ficar no 1 
a 1 com o Nova Iguaçu (gols 
de Richarlyson e Luã Lucio), 
ontem, no Estádio Giulite 
Coutinho. Com três pontos 

ganhos, a equipe Rubra está 
apenas em quinto lugar. O 
Nova Iguaçu, com sete pon-
tos, é o líder. Outros jogos de 
ontem: Americano 1 x 2 Sam-
paio Corrêa e Cabofriense 2 x 
1 Friburguense. 

PASSE CURTO

SELETIVA: AMÉRICA FICA NO EMPATE


