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Com virada heroica, 
Flamengo bate o 

Grêmio, assume a 
vice-liderança do 
Brasileiro e fica a 

quatro pontos do 
líder Internacional, 

com quem vai 
jogar na penúltima 

rodada, na busca 
pelo título. P. 4 e 5

mais perto
Cada vez
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Luxa promove 
churrasco, mas 
garante foco 
total no Bahia
Baseado em Atibaia, Gigante intensifica a preparação para 
o duelo de seis pontos contra o Tricolor, domingo, na Colina

R
econhecido no mundo 
da bola pelo nível alto 
de exigência a seus co-

mandados, Vanderlei Luxem-
burgo, como um genuíno ca-
rioca, não desperdiça a chan-
ce de celebrar as conquistas, 
com responsabilidade. Após 
o empate com o Palmeiras, 
terça-feira, no Allianz Par-
que, o treinador reuniu jo-
gadores, funcionários e in-
tegrantes da comissão técni-
ca para um churrasco, com 
samba de trilha sonora, em 
Atibaia, onde o Cruzmaltino 
finaliza a preparação para a 
‘decisão’ com o Bahia.

O importante ponto con-
quistado em São Paulo, aju-
dou o Vasco a subir para o 14º 
lugar no Campeonato Brasi-
leiro, com 36 pontos, e abrir 
quatro pontos de vantagem 
sobre o Bahia, primeiro time 
no Z-4 e adversário de domin-
go, às 16, em São Januário. O 
raro momento de descontra-
ção, no entanto, não é sinal de 
oba-oba, pois Luxa, em entre-
vista à ‘Vasco TV’, deixou cla-

ro que os dias de treinos serão 
puxados em Atibaia.

“Tenho experiência, al-
guns jogadores filmaram. 
Então antes de sair alguma 
coisa torta, vim falar que 
eu, comissão técnica, os jo-
gadores, todos juntos, esta-
mos treinando forte porque 
temos um jogo importante 
no domingo”, disse Luxa, que 
complementou:

“Nós viemos para Atibaia, 

Vasco

Luxa fez mistério sobre 
a escalação. Castan 
volta, mas Marcelo 
Alves e Ricardo Graça 
disputam outra vaga 
na zaga. Gabriel Pec e 
Talles Magno lutam 
por lugar no ataque

mas não viemos passear. Foi 
para trabalhar. Viemos nos 
preparar para um jogo muito 
importante. O jogo contra o 
Bahia é decisivo”.

Na despedida do Vasco 
em 2019, Luxa organizou 
uma confraternização numa 
churrascaria na Barra da Ti-
juca com a presença de joga-
dores, funcionários e comis-
são técnica. Invicto há duas 
rodadas, o treinador driblou 
as dúvidas do torcedor sobre 
possíveis mudanças na equi-
pe para enfrentar o Bahia. 
Poupado no empate com o 
Palmeiras, Leandro Castan 
tem volta garantida. Marcelo 
Alves e Ricardo Graça dispu-
tam a outra vaga. Na frente, 
Gabriel Pec e Talles Magno 
travam outro embate pela 
preferência de Luxa.

“O jogador que for a campo 
no domingo vai entrar com a 
energia positiva. Sei que al-
guns torcedores têm prefe-
rência com A, B ou C. Mas o 
importante é o nós. Nós so-
mos importantes, o impor-
tante é o Vasco da Gama”, 
afirmou Luxa.

 > Atibaia, São Paulo
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RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

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) / SEGUNDA
Palmeiras 1 x 1 Vasco Allianz parque

28ª RODADA (jogo adiado) / SEGUNDA
Atlético-MG 2 x 0 Santos Mineirão

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM
Bahia 2 x 1 Corinthians Arena Fonte Nova

23ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM
Grêmio 2 x 4 Flamengo Arena Grêmio

 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 Flamengo 58 32 17 7 8 57 43 14 60,4%

 3º São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18 60,4%

 4º Atlético-MG 57 32 17 6 9 56 41 15 59,4%

 5º Palmeiras 52 32 14 10 8 45 31 14 54,2%

 6º Grêmio 51 32 12 15 5 42 31 11 53,1%

 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 32 12 9 11 39 38 1 46,9%

 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 Bahia 35 32 10 5 17 38 54 -16 36,5%

 17º Fortaleza 35 32 8 11 13 28 32 -4 36,5%

 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

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vasco

Luxemburgo 
esclareceu, 

após o treino, 
que o Vasco não 

foi a Atibaia 
para passear
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Mengão consegue 
virada categórica  
na luta pelo título
Com segundo tempo de almanaque, Rubro-Negro vence o Grêmio por 4 a 2, 
assume a vice-liderança e encosta no Internacional na ponta do Brasileiro 

N
a base da raça e com 
atuação inspirada no 
segundo tempo, após 

certa sonolência antes do in-
tervalo, o Flamengo, de forma 
heroica, bateu o Grêmio, de 
virada, por 4 a 2, ontem, em 
Porto Alegre, e segue vivo na 
luta pelo título do Campeona-
to Brasileiro. Com a vitória, o 
Rubro-Negro assumiu a vice
-liderança e, com 58 pontos 
ganhos, está a quatro do líder 
Internacional, com quem jo-
gará na 37ª e penúltima ro-
dada. O sonho do octa ainda 
pode virar realidade.  

No duelo de ontem, adiado 
da 23ª rodada, o Grêmio foi 
superior no início da primei-
ra etapa. O Flamengo pare-
cia ainda estar abalado pela 
derrota para o Athletico-PR. 
O jogo, porém, foi movimen-
tado, com marcação sob pres-
são e alguns lances perigosos 
em busca do gol. Aos poucos, 
o Flamengo foi equilibrando 
as ações e passou a ter mais 
posse de bola. Aos 17 minu-
tos, Gustavo Henrique qua-
se abriu o placar, mas mas 
Matheus Henrique colocou 
a cabeça na bola e salvou o 
Grêmio. 

A dupla de ataque rubro-
negra, formada por Bruno 
Henrique e Gabigol, atuava 
bem próxima, o que dificulta-
va a marcação gremista. Aos 
31, o camisa 9 recebeu em pro-
fundidade, passou por Kan-
nemann e tentou encobrir o 
goleiro Vanderlei, que fez boa 
defesa. O Grêmio, porém, não 
abdicou do ataque e foi mais 
feliz aos 39 minutos, na cabe-
çada de Diego Souza, sozinho, 
para abrir o placar na Arena 
do Grêmio.

Na segunda etapa, porém, 
o Flamengo voltou totalmen-
te diferente, mais ligado e in-
sinuante no ataque. Logo aos 
11 minutos, Arrascaeta deu 
belo passe para Gabigol, que 
invadiu a área e rolou para 
Everton Ribeiro finalizar com 
pouco ângulo para empatar o 
clássico. Sem deixar o Grêmio 

Grêmio

Marcado por 

Kannemann, 

Gabigol tenta o 

chute: o camisa 

9 rubro-negro 

foi o ‘dono’ do 

jogo no Sul

 > Porto Alegre

Flamengo e Gremio
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respirar, o Flamengo chegou 
à virada, aos 14 minutos. Após 
boa troca de passes, Gabigol 
recebeu na entrada da área e 
finalizou com muita catego-
ria, por cobertura, no canto de 
Vanderlei, um golaço.

O técnico Renato Portalu-
pi percebeu a queda de ren-
dimento da sua equipe e fez 
alterações: saíram Ferreira, 
Lucas Silva e Alisson, e entra-
ram Everton, Maicon e Luiz 
Fernando, respectivamente. 
Mas as mudanças não surti-
ram efeito. Mal na marcação, 
o time gaúcho só assistiu o 
Flamengo jogar. O terceiro 
gol saiu aos  20 minutos: Ga-

Local: Arena do Grêmio. Árbitro: Rodolfo Toski Marques (PR). Gols: 1° tempo - Diego 
Souza (39 minutos). 2° tempo - Everton Ribeiro (11 minutos), Gabigol (14 minutos), 
Arrascaeta (20 minutos), Diego Souza (39 minutos) e Isla (44 minutos).
Renda e público: Jogo com portões fechados. 

Vanderlei, Victor Ferraz, Rodrigues, 
Kannemann n e Diogo Barbosa n, Lucas Silva 
(Maicon), Matheus Henrique n, Jean Pyerre 
(Pinares n ) e Alisson (Luiz Fernando); Diego 
Souza n (Isaque) e Ferreira (Everton). 
Técnico: Renato Gaúcho

Hugo Souza, Isla, Willian Arão, Gustavo 
Henrique n e Filipe Luís; Diego (João 

Gomes), Gerson, Everton Ribeiro 
(Vitinho n) e Arrascaeta (Pepê); Bruno 

Henrique n e Gabigol (Pedro).
Técnico: Rogério Ceni

GRÊMIO 2 FLAMENGO 4
FICHA DO JOGO

Mesmo bem marcado, Diego deu dinamismo às jogadas ofensivas

HUGO SOUZA: Sem culpa no 
primeiro gol de Diego Souza, mas 
titubeou na cobrança de falta. NOTA 6

ISLA: Travou um disputado duelo 
com o veloz Ferreirinha e não 
comprometeu. Nos acréscimos, 
deixou a sua marca. NOTA 6,5

WILLIAN ARÃO: Falhou na 
marcação do gol de cabeça de Diego 
Souza. Se recuperou e foi importante 
na bola aérea defensiva. NOTA 6,5

GUSTAVO HENRIQUE: Faltou 
sintonia com Arão no primeiro gol do 
Grêmio. No geral, foi bem. NOTA 6,5

FILIPE LUÍS: O primeiro gol do Grêmio 
teve origem no seu setor. NOTA 6

GERSON: Combativo na marcação e 
participativo na armação. NOTA 6,5

DIEGO: Bem marcado, teve dificulda-
de para dar velocidade à saída de 
bola. Foi importante na composição 
do meio de campo. NOTA 6,5

JOÃO GOMES: Entrou para reforçar a 
marcação. NOTA 6

EVERTON RIBEIRO: Abriu o caminho 
para a vitória e teve participação efetiva 
na criação. NOTA 7

VITINHO: Fez boa jogada para o gol 
de Isla. NOTA 6,5

ARRASCAETA: Não foi brilhante, 
mas fez o terceiro gol. NOTA 6,5

PEPÊ: Teve pouco tempo para 
mostrar serviço. SEM NOTA

BRUNO HENRIQUE: Só entrou no 
jogo no segundo tempo, com papel 
decisivo no terceiro gol. NOTA 6,5

GABIGOL: O dono da bola. Com intensa 
movimentação, não deu sossego à 
defesa gremista. Deixou o gramado com 
uma assistência e um golaço. NOTA 9

PEDRO: Entrou no fim. SEM NOTA 

ROGÉRIO CENI: Apesar da evolução, 
a defesa voltou a sofrer. O desempe-
nho ofensivo do ‘quarteto mágico’, 
compensou. NOTA 7

Teve domínio sobre o Flamengo, no 
primeiro tempo, mas foi surpreendido 
pela fúria rubro-negra, na segunda 
etapa, e não teve forças para reagir. Fica 
longe do título brasileiro.

FLAMENGO

GRÊMIO

ATUAÇÕES

Flamengo

Mais solto em campo, Gerson criou algumas boas jogadas ofensivas

FOTOS ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

bigol, o melhor em campo, 
tocou para Arrascaeta, que, 
livre, chutou para ampliar o 
marcador.

Três pontos garantidos na 
casa do adversário? Ainda 
não. Aos 39 minutos, o Grê-
mio voltou para o jogo graças 
ao belo gol de falta de Die-
go Souza, sem chances para 
Hugo Souza. O clima de ten-
são imperava em campo, prin-
cipalmente para Rogério Ceni, 
quando, aos 44, Vitinho deu 
lindo passe para Isla, que in-
vadiu a área e chutou trunca-
do, mas a bola passou pelo go-
leiro Vanderlei. Vitória e festa 
rubro-negra em Porto Alegre. 
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Maracanã recebe a final 
da Libertadores, e o que me 
chamou a atenção foi o que os 
técnicos de Flamengo e Flu-
minense mais reclamaram na 
temporada: o gramado do es-
tádio. Em 20 dias, a Conmebol 
comandou o local e fez o tapete 
do Maior do Mundo voltar a 
ser tapete de verdade. Antes, 
estava mais para pasto. Qual é 
o motivo de, em 20 dias, a Con-
mebol conseguir fazer a grama 
parecer com a do futebol euro-
peu e, em 13 meses, os clubes 
não terem conseguido? Era 
só isso que queria entender. 
Incógnita...

TAPETE EM 20 DIAS

AS PERDAS PELO CAIXA

E
m uma semana, o Fluminense pode acertar 
a saída de três joias formadas em Xerém em 
momentos distintos. O primeiro é Wellington 

Silva, que vinha sendo titular e fazendo bom Bra-
sileiro, mas recebeu proposta do Gamba Osaka, 
do Japão. Sua despedida está por detalhes. Com 
contrato encerrando em junho, ele tem valores a 
receber por atrasados, e o Tricolor não receberá 
compensação financeira, a não ser o perdão da 
dívida por parte do atacante. Já Marcos Paulo, de 
outra geração, assinou pré-contrato com o Atlético 
de Madrid. O Flu tenta liberá-lo logo para tentar 
arrecadar quase 4 milhões de reais pelo mecanis-
mo da Fifa, já que ele sairia de graça se não fosse 
assim. Já Kayke, destaque da equipe campeã brasi-
leira sub-17, está na mira do Shakhtar, da Ucrânia, 
e a oferta pode chegar a 20 milhões de euros. Mas 
o Manchester City pode vir forte por ser um dos 
mais ricos do mundo. O Flu vai tentando se sacri-
ficar com garotos tão jovens saindo pela situação 
caótica financeira do clube. 

 nPalmeiras e Santos vão 
protagonizar a final da Li-
bertadores amanhã, no Ma-
racanã, e muitos torcedo-
res estava se perguntando: 
“Para quem Neymar vai tor-
cer?”. A resposta? Ele mesmo 
deu. Disse que foi Palmeiras 
até os 12 anos de idade e, de-
pois que chegou ao Santos, 
se apaixonou de cara. “Sou 
peixão!”. Se vai fazer diferen-
ça ou não, não sei. Mas, se ele 
tivesse em campo, com cer-
teza faria...

FIM DA POLÊMICA

BOLA DENTRO DA CBF

 nEsperançosa de que o fute-
bol feminino no Brasil pos-
sa se tornar uma potência, a 
CBF segue investindo e reno-
vou com a técnica da Seleção. 
Pia Sundhage, carismática e 
talentosa, fica até 2024, após 

assinar novo contrato. A sueca 
poderá comandar as meninas 
do Brasil em duas Olimpíadas 
e uma Copa do Mundo. É um 
acerto e tanto e tenho certeza 
de que ela vai “beliscar” algo 
pra nós. Grande fase!

Al Nasr desiste 

de contratar 

Everton Ribeiro
Clube árabe voltou atrás após algumas 
exigências financeiras feitas pelo Fla

O 
Al Nasr desistiu da 
contratação de Ever-
ton Ribeiro, e o meia, 

pelo menos por enquanto, 
segue no Flamengo. A nego-
ciação começou há 15 dias, 
quando o Rubro-Negro che-
gou a enviar um documento 
ao clube dos Emirados Ára-
bes dando aval para vender o 
jogador por até 6 milhões de 
euros, sendo 4 milhões pagos 
em duas parcelas e o restante 
como bonificações ao longo 
de três anos (um total de R$ 
65,2 milhões).

Quando o Al Nasr chegou 
a um acordo financeiro com 
Everton Ribeiro, que seria 
um contrato de três anos, 
com salário milionário e au-
xílios, como moradia, carro e 
escola para os filhos, e voltou 
a conversar com o Flamengo, 
a diretoria rubro-negra au-
mentou a pedida dos valores 
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O clube dos Emirados 
Árabes, então, entendeu 
que o montante pedido 
pelo time carioca, 7 mi-
lhões de euros (R$ 45,7 
milhões), era fora do or-
çamento previsto para in-
vestimento neste momen-
to de temporada.

Em um rápido contato 
com um dos integrantes 
da diretoria do Al Nasr, 
através de mensagem por 
Whatsapp, este não quis 
entrar em detalhes e ape-
nas disse que o negócio 
não iria ser concretizado. 
“Desistimos. É tudo que 
posso falar”.

Everton Ribeiro jogou 
pelo Flamengo, ontem, 
contra o Grêmio, em Porto 
Alegre, e deve permanecer 
no Rubro-Negro até o fim 
de seu contrato.

NADA FEITO!

LUCIANO BELFORD

Wellington Silva 
recebeu proposta 
do futebol japonês
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O adeus 

de Everton 

Ribeiro ao 

Flamengo foi 

adiado mais 

uma vez
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Botafogo

Pedro Raul perto de fazer as malas
Atacante recebeu uma proposta do exterior e pode sair do Alvinegro antes mesmo do fim do Brasileirão 

Caso Pedro 

Raul saia, o 

Botafogo se 

livrará de pagar 

1,5 milhão de 

euros a ele a 

partir de junho
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em dezembro por mais duas 
temporadas.

O Comitê Executivo de Fu-
tebol, que conduziu a nego-
ciação, explicou que, quan-
do o atacante foi contratado 
junto ao Vitória de Guima-
rães, de Portugal, o Botafo-
go fez um “contrato de risco” 
com Pedro Raul, que detinha 
70% do próprio passe.

Se comprometendo a pa-
gar três parcelas de 500 mil 

euros em junho de 2021, 
janeiro e junho de 2022, o 
Botafogo deteve a parte dos 
direitos econômicos. O time 
português ficou com os ou-
tros 30%. Entretanto, como 
o clube carioca não tem di-
nheiro para arcar com a 
compra, a solução é vender 
o atleta.

A negociação tem a pos-
sibilidade de avançar nos 
próximos dias e há chances 

Quem também pode 
ir embora é Matheus 
Babi. O Botafogo 
recebeu, ontem, 
proposta do Santa 
Clara, de Portugal

A 
reformulação do elen-
co do Botafogo está 
acontecendo cada vez 

mais rapidamente. A bola 
da vez é o atacante Pedro 
Raul, que recebeu proposta 
do futebol internacional e o 
clube analisa os valores para 
negociá-lo. Caso a venda se 
concretize, o Glorioso pode 
se livrar da cláusula no con-
trato que o obriga a pagar 
1,5 milhão de euros ao joga-
dor a partir de junho. 

Dos 52 jogos do Botafogo 
na temporada, Pedro Raul 
esteve em 39 e marcou 12 
gols. Ele foi poupado do 
clássico contra o Fluminen-
se, devido a um desconforto 
no músculo adutor da coxa 
esquerda. No contrato de 
Pedro Raul há uma cláusu-
la que assegura que, caso ele 
disputasse 60% dos jogos da 
temporada como titular, o 
Alvinegro deveria lhe pagar 
1,5 milhão de euros para 
contar com parte dos seus 
direitos econômicos e ain-
da aumentaria o vínculo, 
que a princípio terminaria 

de que Pedro Raul não vista 
mais a camisa alvinegra. O 
próximo compromisso do 
Botafogo será na terça-feira, 
às 16h, contra o Palmeiras, 
no Allianz Parque.

Quem também pode ir 
embora é Matheus Babi. O 
Botafogo recebeu, ontem, 
proposta do Santa Clara, de 
Portugal, pelo empréstimo 
do atacante até junho, com 
opção de compra ao fim do 
compromisso. A oferta de 
2,5 milhões de euros, cerca 
de R$ 16 milhões, não con-
venceu a diretoria, que exige 
o valor da multa rescisória, 
estipulada em 3 milhões de 
euros, R$ 20 milhões, apro-
ximadamente, para bater o 
martelo. 

Matheus Babi, de 23 anos, 
está emprestado pelo Serra 
Macaense ao Alvinegro até 
o dezembro. O atacante, de 
1,94m, marcou oito gols 34 
jogos pelo Botafogo e seus 
empresários avaliam com 
carinho as sondagens que 
têm chegado de clubes do 
Brasil e do exterior. 
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Fluminense

Rodolfo está na (pequena) área
Liberado pela Conmebol após suspensão por doping, goleiro é reintegrado ao elenco do Fluminense 

A
pós um ano, sete meses e 
20 dias, o goleiro Rodol-
fo retornou aos treinos 

do Fluminense. Ele passou por 
uma bateria de exames médi-
cos e tenta recuperar a forma 
física após o longo período de 
inatividade, por suspensão, 
após teste positivo para benzoi-
lecgonina, substância que é o 
principal metabólito da cocaína 
e proibida no regulamento de 
doping. Ele tem contrato com o 
Tricolor até o fim do ano. 

A benzoilecgonina costuma 
gerar aumento da frequência 
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cardíaca e provocar um incre-
mento das secreções salivar, 
gástrica e pancreática, além de 
intensa sudorese. No corpo de 
um atleta, pode aumentar o de-
sempenho físico. Pelo mesmo 
motivo, Rodolfo já havia caído 
no antidoping em 2012, quan-
do jogava pelo Athletico-PR, e 
ficou dois anos suspenso. 

Ao chegar no Fluminense 
2018, ele reconheceu que era 
dependente químico, mas que 
estava livre das drogas desde 
2014. Só que testou positivo 
para a substância no dia 23 

de maio de 2019, depois da vi-
tória por 4 a 1 sobre o Atlético 
Nacional, da Colômbia, pela 
Copa Sul-Americana. Na épo-
ca, pegou gancho de três anos. 

Em maio do ano passado, a 
defesa de Rodolfo entrou com 
recurso na câmara de apela-
ção da Conmebol e conseguiu 
a redução da pena em um ano, 
o liberando para treinos e jo-
gos a partir de 23 de março de 
2021. Além disso, a decisão re-
vogou a multa de US$ 20 mil e 
anulou a obrigação de se sub-
meter a controles mensais de 

dopagem. 
Em agosto de 2020, Rodol-

fo também moveu recurso no 
Tribunal Arbitral do Esporte 
(TAS). O julgamento acon-
teceu em dezembro e man-
teve a decisão da Conmebol. 
Mas, com as novas regras da 
WADA, que começaram a va-
ler desde o dia 1º de janeiro, a 
benzoilecgonina passou a ser 
considerada uma “substância 
aditiva”, de menor gravidade, 
e Rodolfo pode retornar antes 
do prazo previsto. Ele tem 34 
jogos pelo Fluminense. 

O presidente Mário 
Bittencourt disse que 
procura formas de 
não perder Marcos 
Paulo de graça para o 
Atlético de Madrid

Suspenso, 
Rodolfo 
ficou um ano, 
sete meses 
e 20 dias 
longe dos 
gramados


