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Na reta final 

do Brasileiro, 

Vasco volta de 

São Paulo com 

um ponto na 

bagagem, do 

empate com 

os reservas do 

Palmeiras, e 

segue na missão 

de permanecer 

na elite. P. 4 e 5
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Fluminense 
mira a 
libertadores
Tricolor somou 14 pontos contra últimos 
rivais na primeira etapa do Brasileiro

C
om 50 pontos e em séti-
mo lugar, o Fluminense 
luta por uma vaga na Li-

bertadores. A possibilidade 
de um G-7 ou até mesmo de 
um G-8 no Brasileiro é bas-
tante grande, por conta da 
disputa da final da Copa do 
Brasil e da Libertadores, que 
envolvem clubes do G-6. No 
entanto, caso o Tricolor repita 
o retrospecto do primeiro tur-
no contra os últimos seis ri-
vais na disputa do Brasileirão, Flu garante estará na liberta se repetir retrospecto do final do primeiro turno 

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

a vaga na Libertadores esta-
rá assegurada, independente 
das outras competições.

No primeiro turno, o Flu-
minense derrotou o Goiás, o 
Bahia, o Santos e o Fortaleza. 
Além disso, empatou com o 
Ceará e com o Atlético-MG. 
Caso repita essa pontuação, o 
Tricolor chegará aos 64 pon-
tos. De acordo com os cálcu-
los do matemático Tristão 
Garcia, essa marca garante a 
equipe das Laranjeiras entre  

 

A temporada ainda não aca-
bou, mas o Botafogo já vem se 
planejando para uma reformu-
lação no elenco. Segundo infor-
mações do GE, o clube preten-
de negociar metade do elenco 
ao fim do Campeonato Brasilei-
ro. O goleiro Gatito Fernández 
e o atacante marfinense Kalou 
podem deixar o clube.

Atualmente, elenco Alvine-
gro custa mais de R$ 3 milhões 
mensais, e a intenção da dire-
toria e de se desfazer de mais 
da metade dele. Ainda segun-
do o GE, o Botafogo busca uma 
definição para jogadores com 
salários elevados, como Diego 
Cavalieri, Gatito e Kalou. 

A tendência é que o goleiro 
da seleção paraguaia receba 
propostas para deixar o clube, 
já com Kalou, a diretoria vem 
buscando um acordo pelo ata-
cante. A cúpula alvinegra já 
estuda alguns nomes e pre-
tende contratar pelo menos 
dez reforços.

Negociação de 
Kalou com o Cruz 
Azul do México 
empacou

O gerente de futebol Túlio 
Lustosa e o técnico Eduardo 
Barroca não devem permane-
cer. No momento, o clube é o 
lanterna do Brasileirão, com 
23 pontos e com 98% de chan-
ces de jogar a Série B.

NEGÓCIO TRAVADO

O zagueiro Kanu dificilmen-
te jogará no Cruz Azul, do 
México. Em contato com a 
TYC Sports, um dirigente do 
clube alvinegro, que não foi 
identificado, afirmou que os 
valores oferecidos pelo clu-
be mexicano estão abaixo do 
que o clube pretende e, por Gatito deve receber proposta  

Fluminense

Botafogo

os seis primeiros do Brasilei-
ro, ou seja, teria sua vaga asse-
gurada na Libertadores.

Em caso de um G-8, a si-
tuação tricolor seria bem 
mais simples. Com mais sete 
pontos, a equipe carioca con-
seguiria se garantir na posi-
ção. Porém, ficar entre os oito 
primeiros só vai significar se 
classificar para Libertadores, 
caso os campeões da Liberta-
dores e da Copa do Brasil es-
tejam entre os seis primeiros 
do Brasileiro. No momento, 
o Grêmio (em quinto lugar) e 
o Palmeiras (em sexto) estão. 
Porém, o Santos, outro fina-
lista da Libertadores, era, até 
ontem, o nono colocado.

Com as colocações de mo-
mento, apenas o G-7 estaria 
garantido, já que Grêmio e 
Palmeiras se encaram na fi-
nal da Copa do Brasil. Com 
isso, o atual sétimo lugar do 
Fluminense já seria suficien-
te para a classificação. No en-
tanto, é melhor buscar fazer 
a sua parte dentro de campo 
para não precisar depender 
de outras equipes.

esse motivo, a negociação 
foi travada.

“Hoje, a negociação não vai 
adiante. O Cruz Azul oferece 
muito abaixo do que nós pre-
tendemos”, disse o dirigente.

A proposta inicial dos me-
xicanos era de US$ 400 mil 
(R$ 2,2 milhões) por em-
préstimo de um ano, com 
duas possibilidades para 
exercer a opção de compra: 
US$ 3,2 milhões (R$ 17,5 mi-
lhões) até 1º de julho, ou R$ 
4 milhões (R$ 21,9 milhões) 
até 30 de novembro. O Bota-
fogo fez uma contraproposta 
e esperou a resposta até a úl-
tima sexta-feira, mas, como 
não houve retorno, decidiu 
escalar Kanu na partida con-
tra o Fluminense.

Botafogo deve negociar Gatito
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Flamengo

Everton 

Ribeiro tem 

contrato com o 

Flamengo até 

o final de 2023

Everton Ribeiro pode estar 
a caminho do futebol árabe
Jogador, de 31 anos, estaria conversando com a família e assessores sobre mudança 

V
entilado no Al-Nasr, dos 
Emirados Árabes, meia 
Everton Ribeiro pode 

deixar o Flamengo. De acor-
do com informações do portal 
UOL, o jogador, de 31 anos, vem 
conversando com a família e 
com o seu staff sobre a possibi-
lidade de mudar de ares. 
Segundo o site, o clube do mun-
do árabe ainda não formalizou 
uma proposta oficial aos cario-
cas, porém, deverá fazer em 
breve, com valores que giram 
em torno de R$ 40 milhões. O 
interesse dos árabes não é no-
vidade e o o atleta foi ventilado 
no mesmo no clube no passado.
De acordo com o portal, Ever-
ton Ribeiro tem boas memórias 
de Dubai e nunca escondeu a 
vontade de um dia retornar 
aos Emirados Árabes. Além das 
boas condições de vida para sua 
família, a boa reputação junto 
a torcedores e dirigentes é um 
fator que pesa positivamente 
para uma volta ao país.
O Flamengo ainda acompanha 
com cautela a possível oferta. A 
entrada de R$ 40 milhões nos 
cofres em uma possível venda 
dos direitos de um jogador que 
custou R$ 22 milhões em 2017 
impede que o negócio seja clas-
sificado como ruim, até pela 
idade do jogador. Everton Ri-
beiro, de 31 anos, tem contrato 
com o Flamengo até o final de 
2023.

LÉO PEREIRA

O futuro do zagueiro Léo Pe-
reira segue sem definição. On-
tem, o jogador manifestou ao 
Flamengo que deseja deixar o 
clube para jogar no Besiktas, 
da Turquia, mas a diretoria faz 
jogo duro e pede um valor alto 
para negociá-lo. As informa-
ções são do site GE.

O Flamengo fez uma contra-
proposta ao Besiktas e chegou 
a sugerir um empréstimo até 
janeiro de 2022. No entanto, o 
desejo dos turcos é ter o atleta 
em toda temporada 2021/2022. 

Por conta do impasse, há a 
opção de o zagueiro ir para a 
Europa por seis meses, até o fim 
da temporada atual, e sem valor 
de compra fixado.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Everton Ribei-

ro tem boas 

memórias de 

Dubai e nunca 

escondeu 

a vontade 

de um dia 

retornar aos 

Emirados 

Árabes
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O Cruzmalti-

no, agora com 

36 pontos, 

subiu para o 

14º lugar no 

Campeonato 

Brasileiro

Benítez, com gol 
de falta, garante 
empate diante 
do Palmeiras
Com dificuldade na articulação, Vasco melhora saída de bola 
no segundo tempo, mas não supera reservas do Verdão

N
a contabilidade vascaí-
na, cada ponto conquis-
tado é importante para 

assegurar a permanência na 
elite do futebol brasileiro. 
No empate de 1 a 1 com o Pal-
meiras, escalado com o time 
reserva, nesta terça-feira, o 
Vasco cumpriu seu objetivo 
na visita ao Allianz Parque. 
Com um belo gol de falta de 
Benítez, o Cruzmaltino, agora 
com 36 pontos, subiu para o 
14º lugar, mas ainda não con-
seguiu a desejada arrancada 
para sair da zona da confusão. 
Domingo, o Bahia será o ad-
versário em São Januário.

A aguerrida vitória por 3 a 2 
sobre o Atlético-MG,, vivo na 
disputa do título brasileiro, foi 
a demonstração do peso da ca-
misa cruzmaltina na decisiva 
reta final do Brasileiro. Focado 
na final da Libertadores con-
tra o Santos, sábado, às 17h, no 
Maracanã, o Palmeiras não fa-
cilitou a missão do Vasco, com 
reservas do peso de Felipe Melo, 
Gustavo Scarpa e Lucas Lima 
em campo.

Com o fôlego renovado pela 
escalação de promessas como 

Lucas Esteves e Gabriel Silva, 
o Palmeiras fez valer o mando 
de campo. Após as derrotas 
para Flamengo e Ceará, o Ver-
dão, mesmo credenciado pela 
presença nas finais da Copa 
do Brasil e da Libertadores, 
buscou uma reação. Escala-
do no lugar do capitão Lean-
dro Castan, poupado, Ricardo 
Graça teve trabalho para en-
caixar a marcação ao lado de 
Marcelo Alves.

Foi uma pressão de tirar o 
fôlego. Depois da boa chan-
ce desperdiçada por Felipe 
Melo, Fernando Miguel evi-
tou o pior nas finalizações de 
Scarpa e Breno Lopes. Com a 
defesa desarrumada, Breno 
Lopes ganhou na velocidade 
de Graça e, dentro da área, 
chutou cruzado para abrir o 
placar, aos 30 minutos.

Previsível na transição e com 
Benítez bem marcado, o Vas-
co, após o gol anulado de Léo 
Matos, impedido, no início do 
jogo, respondeu na bola parada 
com um belo gol de falta de Be-
nítez, aos 34 minutos. O empate 
trouxe alívio, mas não não mas-
carou os problemas ofensivos 
do Vasco. Distantes, Pikachu e 
Talles Magno sobrecarregaram 

Local: Allianz Parque, São Paulo. 
Árbitro: Anderson Daronco (RS). 
Gols: 1º tempo - Breno Lopes (30 
minutos) e Benítez (34 minutos).
Público: Jogo com os portões fechados

Jailson, Mayke, Kuscevic n, Empereur e 
Renan; Felipe Melo (Patrick de Paula), Gus-
tavo Scarpa e Lucas Lima (Vanderlan); 
Breno Lopes (Gabriel Veron), Lucas Esteves 
e Gabriel Silva (Fabrício). 
Técnico: Abel Ferreira.

Fernando Miguel, Léo Matos (Cayo 
Tenório), Marcelo Alves, Ricardo Graça e 
Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil 
(Andrey) e Benítez n (Vinícius); Yago 
Pikachu (Carlinhos), Talles Magno (Gabriel 
Pec) e Cano. Técnico: Vanderlei 
Luxemburgo

PALMEIRAS 1

VASCO 1

FICHA DO JOGOo camisa 10 e deixaram Cano, 
autor de 13 gols no Brasileiro, 
isolado na frente.

Com a entrada de Carlinhos 
e Gabriel Pec, no lugar de Pika-
chu e Talles, Luxemburgo ten-
tou corrigir o problema. Res-
ponsável pelo lançamento, no 
início de 2020, de algumas das 
promessas do Palmeiras em 
ação, usou o conhecimento so-
bre o rival ao seu favor.

Gabriel Pec entrou bem. Com 
velocidade, respondeu positiva-
mente à expectativa de Luxa. 
Na melhor jogada, obrigou Jail-
son a realizar uma difícil defesa 
numa bomba de fora da área. 
Mas Cano continuava à espe-
rada da bola perfeita. Que não 
chegou. Pela demora em reagir, 
o resultado foi justo.

Palmeiras

VOCÊ SABIA

Na missão 

de se manter 

na elite do 

Campeonato 

Brasileiro, o 

Vasco recebe 

o Bahia, no 

domingo, em 

São Januário

 > São Paulo
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Benítez em 
ação diante do 
Palmeiras no 
Allianz Parque: 
meia argentino 
fez o gol do 
empate

FOTOS RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vasco

FERNANDO MIGUEL: Fez boas 
defesas no jogo e não teve culpa no gol 
do Palmeiras. NOTA 7

LÉO MATOS: Foi bem nas investidas ao 
ataque e deu conta do recado na defesa. 
NOTA 7

CAYO TENÓRIO: Ficou 15 minutos em 
campo e nada fez. SEM NOTA

MARCELO ALVES: Seguro nas 
jogadas aéreas e firme na marcação dos 
atacantes adversários. NOTA 6,5

RICARDO: Mostrou-se perdido no 
primeiro tempo, mas evoluiu na etapa 
final. NOTA 6

HENRIQUE: Evoluiu nas mãos de 
Luxemburgo. NOTA 6

BRUNO GOMES: Um cão de guarda no 
meio. NOTA 6,5

LÉO GIL: Apático em campo. Pouco útil. 
NOTA 4

ANDREY: Foi acionado aos 32 do 
segundo tempo e entrou bem no jogo. 
NOTA 7

BENÍTEZ: Mais uma grande partida do 
meia argentino. Foi o coração da equipe 
contra o Palmeiras. Sofreu com o 
desgaste físico e acabou sendo 
substituído. NOTA 8

VINICIUS: Entrou no lugar de Benítez e 
mostrou como o companheiro faz falta. 
Muita correria e pouco raciocínio. NOTA 5

PIKACHU: Mostrou falta de concentra-
ção. Errou passes bobos. NOTA 5

CARLINHOS: Entrou com vontade, 
com raça. Quase teve uma boa 
oportunidade de fazer gol, mas foi 
parado com falta perto da área.   NOTA 6

CANO: Assusta o adversário mesmo 
sem encostar na bola. Grande centroa-
vante. NOTA 7

TALLES MAGNO: Apático e apagado. 
Peça nula no ataque do Vasco. NOTA 4

GABRIEL PAC: Entrou voando na 
partida. Em 30 minutos em campo fez 
mais do que Talles Magno. NOTA 7

Com a cabeça na final da Libertadores, 
o Palmeiras parece ter esquecido o 
Campeonato Brasileiro e voltou a 
tropeçar na competição. O técnico Abel 
Ferreira não foi feliz nas substituições.

VASCO

PALMEIRAS

ATUAÇÕES

Breno Lopes 
parte para 
comemorar 
seu gol, 
observado por 
Marcelo Alves
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a palinha do apolinho

SURURU NA TRINCHEIRA

O POTE DE OURO
DA LIBERTADORES

PEDALADAS

 N Nem nos sonhos dos mais 
otimistas dos torcedores do 
Santos pintou a possibilida-
de de fechar a temporada 
disputando o título da Copa 
Libertadores. Santos e Pal-
meiras jogarão a final no sá-
bado, no Maracanã. Para o 
vencedor, um prêmio de 15 
milhões de dólares. Para o 
perdedor, 6 milhões de dó-
lares. No agregado de etapas 
vencidas, ao campeão, R$ 
110 milhões, ao perdedor, 
R$ 60 milhões. Nada mal, 
depois de enfrentar tantas 
dificuldades. O trabalho do 
técnico Cuca tem tudo a ver 
com isso.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Claudinho, artilheiro do 
Red Bull Bragantino, de 23 
anos, é mais que revelação. 
Ninguém jogou mais ou foi 
mais regular no Brasileirão, 
que caminha para o fim. É 
o craque do campeonato.

 N Vento virou e Jorge Je-
sus passa dificuldades no 
comando do Benfica. No 
pior momento ainda veio a 
covid-19 para complicar as 
coisas. Mister olha para trás 
com saudades.

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

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

 NA impressão que passa é que, 
no futebol do Flamengo, a coi-
sa desandou, cada um tratan-
do do seu, sem união e muito 
menos comunicação. Sinto Ro-
gério Ceni (foto) perdido, sem 
um norte e tentando fazer o 
melhor, sem achar a ponta do 
novelo. O argumento de que 
Ceni é inexperiente não con-
vence. O cara tem uma histó-
ria de liderança como jogador 
num clube de ponta e a tran-
sição para a nova função teria 
que ser tranquila para o do-
mínio do grupo. No Fortaleza, 
mostrou competência desper-

tando o interesse do Flamen-
go, onde chegou sob aplau-
sos. O curto-circuito deve ter 
ocorrido no convívio do dia 
a dia, alguma coisa deve ter 
acontecido para que ficasse 
isolado com suas ideias. Tal-
vez o racha interno entre os 
que mandam, os que acham 
que mandam e os que que-
rem mandar tenha contami-
nado o ambiente, engolindo o 
treinador. Pela sua formação, 
por ser recém-chegado e não 
ser do tipo que bate de frente, 
Ceni pode ter se apequenado 
no meio do tiroteio.

 N A Conmebol impôs con-
dições e teremos convi-
dados para o duelo entre 
Palmeiras e Santos na 
decisão da Libertadores, 
no sábado, no Maracanã. 
Será que a CBF pedirá o 
mesmo tratamento para 
a  decisão da Copa do 

Brasil, entre Grêmio e 
Palmeiras?

 N Al-Nasser, dos Emirados 
Árabes, volta à carga e quer 
o meia Everton Ribeiro, do 
Flamengo. Quem viu diz 
que a proposta do mundo 
árabe é robusta e balançou 
o jogador rubro-negro.

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / AMANHÃ
Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova
23ª RODADA (JOGO ADIADO) / AMANHÃ
Grêmio x Flamengo 20h Arena Grêmio

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 /SÁBADO
São Paulo 1 x 1 Coritiba Morumbi
Vasco 3  x 2 Atlético-MG São Januário
32ª RODADA  / DOMINGO
Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
Athletico-PR 2 x 1 Flamengo Arena da Baixada
Ceará 2 x 1 Palmeiras Castelão
Santos 3 x 4 Goiás Vila Belmiro
Sport 2 x 0 Bahia Ilha do Retiro
Atlético-GO 2 x 0 Fortaleza Antonio Accioly
Fluminense 2 x 0 Botafogo São Januário
32ª RODADA  / SEGUNDA-FEIRA
Corinthians 0 x 2 Bragantino Arena Neo Quimica
1ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM
Palmeiras 1 x 1 Vasco Allianz parque
28ª RODADA (jogo adiado) / ONTEM
Atlético-MG 2 x 0 Santos Mineirão

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

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

 1º Internacional 62 32 18 8 6 55 30 25 64,6%
 2º São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18 60,4%
 3º Atlético-MG 57 32 17 6 9 56 41 15 59,4%
 4º Flamengo 55 31 16 7 8 53 41 12 59,1%
 5º Palmeiras 52 32 14 10 8 45 31 14 54,2%
 6º Grêmio 51 31 12 15 4 40 27 13 54,8%
 7º Fluminense 50 32 14 8 10 45 40 5 52,1%
 8º Ceará 45 32 12 9 11 47 42 5 46,9%
 9º Corinthians 45 31 12 9 10 38 36 2 48,4%
 10º Santos 45 32 12 9 11 44 44 0 46,9%
 11º Bragantino 44 32 11 11 10 45 37 8 45,8%
 12º Athletico-PR 42 32 12 6 14 29 31 -2 43,8%
 13º Atlético-GO 42 32 10 12 10 32 37 -5 43,8%
 14º Vasco 36 32 9 9 14 34 47 -13 37,5%
 15º Sport 35 32 10 5 17 26 41 -15 36,5%
 16º Fortaleza 35 32 8 11 13 28 32 -4 36,5%
 17º Bahia 32 31 9 5 17 36 53 -17 34,4%
 18º Goiás 29 32 7 8 17 33 54 -21 30,2%
 19º Coritiba 27 32 6 9 17 27 43 -16 28,1%
 20º Botafogo 23 32 4 11 17 27 51 -24 24,0%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO


