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Dia de fazer 
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Santos, de Marinho, e Palmeiras, de 

Roni, decidem a Libertadores, no 

Maracanã, dispostos a atingir um novo 

patamar na América do Sul. P. 2 e 3 história
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Palmeiras

DANIEL CASTELO BRANCO

Em busca da 
taça e de um 
novo patamar
Palmeiras e Santos decidem a Liberta, no Maracanã, e querem a 
consagração máxima no futebol continental antes do Mundial

O 
título da Copa Liber-
tadores deixará Pal-
meiras ou Santos em 

um novo patamar no futebol 
sul-americano. O Alviverde 
tentará seu segundo troféu 
do torneio mais importan-
te do continente. Se vencer, 
pode se colocar como um 
dos clubes mais organizados 
do País. O Alvinegro quer se 
isolar como o brasileiro com 
mais títulos, quatro, dois de-
les com Pelé e um sob o co-
mando de Neymar.

Campeão em 1999, o Pal-
meiras viu os três rivais pau-
listas conquistarem a Li-
bertadores neste século. É o 
único título que falta no ciclo 
vitorioso que o clube iniciou 
com sua reconstrução em 
2015, ao lado da patrocina-
dora Crefisa. De lá para cá, 
venceu Copa do Brasil, Bra-
sileiro e Paulista, mas sem-
pre esbarrou na competição 
sul-americana. Não à toa, a 
Libertadores é chamada de 
“obsessão” pelos torcedores.

O técnico Abel Ferrei-
ra sabe da importância da 
Libertadores e disse que o 
elenco está preparado para 
a decisão. “É um jogo muito 
particular, uma final. É fru-
to de um grande trabalho 
das duas equipes. Chegam 
as duas com mesmo desejo 

e ambição. Quando chegar o 
momento do apito do árbitro, 
temos que concentrar nossa 
energia para o plano de jogo. 
Não é esta semana. Tenho fa-
lado antes. Não vamos nos 
preparar agora, estamos nos 
preparando. Tenha certeza 
absoluta de que essa galera 
está preparada para a final”.

Já o Santos venceu o tor-
neio pela última vez em 2011, 
com aquele time liderado 
por Neymar. Antes, já havia 
conquistado a Libertadores 
duas vezes, em 1962 e 1963, 
na era Pelé. Agora, buscará 
o tetra para deixar para trás 
os também tricampeões São 
Paulo e Grêmio. Se ganhar, 
será o único clube do Bra-

sil a ter quatro conquistas. 
O que já está certo é que o 
futebol brasileiro chegará a 
20 conquistas da competi-
ção, contra as 25 dos argenti-
nos, os que mais venceram a 
Libertadores.

O técnico Cuca ressaltou 
que o fator psicológico será 
fundamental para a decisão. 
“Um jogador para desempe-
nhar precisa estar psicologi-
camente bem. E nós estamos 
bem. A julgar daí, estamos 
100%. Vamos fazer tudo e 
mais um pouco para tentar 
conquistar o título”.

Ao contrário do Palmeiras, 
que desde 2015 vem acumu-
lando grandes conquistas, o 
Santos iniciou 2020 pouco 
esperançoso por um título. 
O clube não conseguiu segu-
rar o técnico Jorge Sampao-
li para a temporada e sofreu 
com atrasos salariais e outros 
problemas de gestão que cul-
minaram no afastamento do 
presidente José Carlos Peres.

O título da Libertadores 
também garante uma vaga no 
Mundial de Clubes, que será 
realizado no início do próximo 
mês no Catar. O campeão vai 
disputar a semifinal, contra o 
vencedor do confronto entre 
Tigres-MEX (campeão da Con-
cacaf) e Ulsan Hyundai-COR 
(campeão da Ásia).

Local: Maracanã. Árbitro: Patricio 
Loustau (ARG). Horário: 17h

PALMEIRAS

SANTOS

Weverton, Viña, Gustavo Gómez, Kusevic e 
Marcos Rocha; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel 
Menino; Rony (Willian), Raphael Veiga (Gabriel 
Verón) e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e 
Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e 
Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. 
Técnico: Cuca

FICHA TÉCNICA

O português 
Abel Ferreira 
repete Jorje 
Jesus em 
outra final da 
Liberta
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Santos

SANTOS

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO masculino já começou, 
mas hoje o Campeonato Ca-
rioca feminino começa, com 
nove times na disputa pelo tí-
tulo e também por uma vaga 
na Série A2 do Brasileirão. Fla-
mengo (atual pentacampeão), 
Fluminense, Vasco, Botafogo, 
América, Boavista/Zico 10, 
Portuguesa, Angra dos Reis e 
Viva Rio Pérolas Negras são os 
concorrentes. O apoio ao fute-
bol feminino é fundamental 
e começar pelos estaduais é 
plantar algo para o futuro da 
modalidade.

CAMPEONATO 

CARIOCA FEMININO

DANIEL CASTELO BRANCO

A GRANDE DECISÃO 
DO CRUZMALTINO

A 
rodada tem vários jogos importantes 

para os times do Rio. O Flamengo en-

frenta o Sport, na Ilha do Retiro, para 

seguir perseguindo o líder Internacional. O 

jogo é na segunda-feira. Um tropeço do In-

ter amanhã, contra o Bragantino, já ajudaria 

para colar no Colorado. O Flu só pensa no 

G-6 e pega o Goiás. Vitória é obrigação. Mas a 

grande partida da rodada é entre Vasco e Bah-

ia. A vitória dos baianos sobre o Corinthians 

fez o Tricolor colar no Gigante da Colina, já 

que um tem 35 e o outro, 36 pontos. A partida, 

em São Januário, é uma final antecipada. Até 

pelo que jogou contra Atlético-MG e Palmei-

ras, acredito que o Vasco vai sair com a vitória, 

não só se afastando do rebaixamento, mas 

com a cabeça em uma vaguinha na Sul-Ame-

ricana. A semana de Luxa, que teve até chur-

rasco, foi importante para a união do grupo. 

Os jogadores receberam uma folha salarial 

ontem e vão com todo o gás para a partida. 

 n Santos e Palmeiras vão 
protagonizar hoje uma 
decisão da Libertadores 
em terras brasileiras e vão 
lembrar os velhos tempos, 
quando Pelé (foto) desfi-
lava no Maior do Mundo. 
Um ponto decisivo é o re-
cado para a Conmebol, que 
parece querer prejudicar 
os times brasileiros e be-
neficiar os argentinos. Não 
deu certo dessa vez. Não 
vejo favorito. Palmeiras 
tem mais time, mas o San-
tos tem os decisivos Sotel-
do e Marinho. Vou sentar, 
pegar uma gelada e assis-
tir. Grande fase!

GRANDE PASSO NAS LARANJEIRAS!
 nO presidente Mário Bittencourt anunciou que o estádio 

das Laranjeiras irá receber uma reforma para o time pro-
fissional atuar em 2022. O estádio vem sendo analisado por 
engenheiros para saber o custo da obra. Um detalhe é que 
Rogério Caboclo, presidente da CBF, esteve em outubro de 
2020 no local, palco do primeiro jogo da Seleção na histó-
ria, e Mário abriu as portas para a CBF ajudar. Bola dentro!

A
F

P

PELO FUTEBOL 

BRASILEIRO

Vanderlei Luxemburgo promove a união do grupo vascaíno

Campeão com 
o Atlético-MG 
em 2013, Cuca 

quer o seu 
bicampeonato 

da Copa 
Libertadores
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Flamengo

EVERTON PEREIRA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Gabigol 
recuperou a 
forma e é a 
esperança de 
gols do Fla na 
busca pelo 
título 

Mengão dobra a aposta na lut
Após reduzir para apenas quatro pontos a diferença para o líder Internacional, Rubro-Negro vê chances de títul

A 
vitória sobre o Grê-
mio  poderá  ser v i r 
como uma injeção 

de ânimo no Flamengo na 
reta final do Campeonato 
Brasileiro. De acordo com 
os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, que estão 
divulgados pelo site “Info-
bola”, o Rubro-Negro pulou 
de 6% para 13% de chances 
de ser campeão do torneio.

Na vice-liderança, o Fla-
mengo tem quatro pontos a 
menos que o Internacional. 
O Colorado continua sendo o 
grande favorito ao título com 
69% de chances de ser cam-
peão. Lembrando que as duas 
equipes se enfrentam no Ma-
racanã em confronto direto 
pela taça do Brasileirão.

Além de Flamengo e Inter-
nacional, outras duas equipes 
têm chances matemáticas de 
título. O Atlético-MG tem 
10%, enquanto o São Paulo 
tem 8%. Os outros clubes já 
estão fora da briga.

Tal matemática aumenta 
a confiança do técnico Rogé-
riko Ceni. Sem querer entrar 
muito nos detalhes da atua-
ção da equipe contra o Grê-
mio, o treinador comemorou 
o resultado, que deixa o Ru-
bro-Negro a quatro pontos do 
líder Internacional.

“O mais importante é che-
gar faltando seis rodadas, 
mesmo com alguns tropeços, 
algumas boas atuações sem 

Segundo cálculos do 
matemático Tristão 
Garcia, chances de 
título do Fla pularam 
de 6% para 13%
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Flamengo

na luta pelo Brasileiro
es de título aumentarem duas vezes mais com vitória sobre o Grêmio

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - 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 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

vitórias, outras não tão con-
vincentes, chegar faltando 
seis rodadas com chances e 
briga real pelo título. Sabe-
mos o quanto é importante”, 
afirmou.

Rogério Ceni falou tam-
bém sobre a importância 
que o Flamengo tem para os 
torcedores. O treinador se 
disse mais ambientado com 
a realidade do Rio de Janeiro 
e a visão que o carioca tem 
sobre o futebol.

“No Rio, você começa a 
conhecer o torcedor flamen-
guista, né? É muito mais do 
que uma simples noite de 
vitória. É o prazer, a alegria 
de tanta gente humilde tem 
em voltar para casa, sair do 
bar onde assistiu... Devagar 
você vai entendendo como 
funciona. É o motivo de ale-
gria de muita gente, a gran-
de vitória da vida de muita 
gente”, avaliou Ceni, já pen-
sando no duelo de segunda-
feira, contra o Sport Recife, 
na Ilha do Retiro.

Quem também está con-
fiante na busca do título bra-
sileiro é Gabigol. Com duas 
assistências e um golaço 
contra o Grêmio, ele se tor-
nou um dos cinco maiores 
artilheiros do clube na his-
tória da competição - chegou 
à marca de 34 bolas na rede 
em apenas 48 jogos de Bra-
sileirão pela equipe da Gá-
vea. O camisa 9 empatou em 
números gerais com Nunes. 
O goleador dos anos 80, no 
entanto, entrou em campo 
em 20 jogos a mais que Ga-
briel. Agora, apenas quatro 
jogadores marcaram mais 
vezes que o atual artilheiro: 
Zico, Bebeto, Renato Abreu 
e Romário.

 n A postura da diretoria 
do Flamengo é pragmáti-
ca em relação a interesse 
de clubes em jogadores do 
atual elenco: não facilitar 
e só liberar caso chegue às 
condições estabelecidas in-
ternamente. Foi o que acon-
teceu na oferta do Besiktas 
para ter Léo Pereira. A pro-
posta inicial do time turco 
foi por empréstimo de 18 
meses, com o Rubro-Negro 
recebendo uma compen-
sação, e opção de compra 
estabelecida ao término do 
compromisso.

A cúpula do Flamengo 
não gostou da oferta inicial 
e fez uma contraproposta, 
pedindo cerca de 2 milhões 
de euros, algo em torno de 
R$ 13 milhões, por um em-
préstimo de seis meses e 
sem valor da opção de com-
pra ao término do contrato. 
O Besiktas achou o valor so-
licitado alto e respondeu ao 
Rubro-Negro informando 
que poderia desembolsar 
250 mil euros, R$ 1.625 mi-
lhões pela cotação atual. 

O time turco, entretan-
to,  n ã o  re ce b e u  s e q u e r 
uma resposta e entendeu 
que as negociações esfria-
ram. O Flamengo entende 
que não é vantajoso em-
prestar Léo Pereira pelos 
va lo re s  o fe re c i d os  p e lo 
Besiktas e pretende ter o 
zagueiro para o início da 
temporada 2021.

CLUBE FAZ 

JOGO DURO 

COM BESIKTASCom 34 gols 

em 48 jogos, 

Gabigol já 

é um dos 

cinco maiores 

artilheiros do 

Flamengo na 

história do 

Campeonato 

Brasileiro

4
PONTOS
Apenas 
separam o 
Flamengo do 
Interncaional, 
líder do 
Campeonato 
Brasileiro

33ª RODADA  /AMANHÃ

Vasco x Bahia 16h São Januário

Coritiba x Grêmio 16h Couto Pereira

Atlético-GO x São Paulo 16h Antônio Accioly

Atlético-MG x Fortaleza 17h Mineirão

Internacional x Bragantino 18h15 Beira-Rio

Ceará x Athletico-PR 19h Castelão

Fluminense x Goiás 20h30 Nilton Santos

33ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA

Sport x Flamengo 20h Ilha do Retiro

33ª RODADA / TERÇA-FEIRA

Palmeiras x Botafogo 16h Allianz Parque

33ª RODADA /  QUARTA-FEIRA

Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

34ª RODADA / 03/02

Grêmio x Santos 16h Arena do Grêmio

Bragantino x Atlético-GO 19h15 Nabi Abi Chedid

Corinthians x Ceará 21h30 Neo Química Arena

Bahia x Fluminense 21h30 Itaipava A. Fonte Nova

Goiás x Atlético-MG 21h30 Serrinha

34ª RODADA / 04/02

Fortaleza x Coritiba 18h30 Castelão

Flamengo x Vasco 21h Maracanã

Athletico-PR x Internacional 21h Arena da Baixada

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM

Botafogo x Sport 20h Nilton Santos

São Pau x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
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Vasco

N
a partida contra o Pal-
meiras, o argentino 
Martín Benítez fez seu 

primeiro gol desde que con-
seguiu, junto ao Independien-
te-ARG, a prorrogação de seu 
empréstimo ao Vasco. Em en-
trevista à ESPN, o meia, de 26 
anos, falou sobre a identifica-
ção que construiu com o Gi-
gante, mesmo em tão pouco 
tempo, já que chegou ao clube 
em fevereiro de 2020.

“Para mim foi importante 
poder voltar. Tinha a sensa-
ção de que poderia ajudar 
o Vasco, tinha ido com uma 
tristeza. Mas, graças a Deus, 
posso estar aqui e ajudar 
equipe. Como falei ao Lu-
xemburgo no primeiro dia, 
vim para ser um jogador a 
mais. Se tenho que ir para o 
banco eu vou... Se tenho que 
treinar o dobro também, 
mas sempre priorizando 
o Vasco, que é uma equipe 
muito grande”, afirmou.

Ao lado de Germán Cano, 
Benítez faz uma dupla ar-
gentina que tem sido deci-
siva para o Vasco. O atacan-
te chegou ao Cruzmaltino 
um mês antes do meia. De 
acordo com Benítez, Cano o 
ajudou muito na adaptação 
ao Vasco e ao Brasil.

“Convivência linda. Não 
só ele como nossa família, 
foi importante para minha 
adaptação, me ajudou mui-
to no Brasil. E na minha 
primeira experiência fora 
da Argentina, ele foi muito 
importante e criamos uma 
amizade linda”, disse Bení-
tez, que também encheu a 
bola de Luxemburgo.

“Desde a sua chegada, o 
Luxemburgo foi importante 
para nós. O jogador necessi-
ta estar tranquilo da cabeça 
e poder receber confiança do 
treinador, e isso Luxemburgo 
está fazendo bem. Ele conhe-
ce o Vasco e todos jogadores 
que estão aqui. Minha primei-
ra experiência com ele está 
sendo boa, cada dia me dan-
do melhor com ele e sinto que 
é como um pai, como falam 
aqui, para cada um”, concluiu.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Os jogadores do Vas-
co receberam um estímulo a 
mais para a ‘decisão’ contra 
o Bahia, amanhã, em São Ja-
nuário, na batalha pela per-
manência na Série A do Brasi-
leiro. A diretoria quitou ontem, 
integralmente, o salário de 
novembro (CLT e direitos de 
imagem), assim como com os 
demais funcionários do clube.

Com a folha de dezembro 
e o 13º de 2020 em aberto, a 
diretoria trabalha para qui-
tar todos os atrasados, com 
jogadores e funcionários até 
abril. O presidente Jorge Sal-
gado reiterou o cumprimen-
to da meta, que faz parte 
do ‘plano dos 100 primeiros 
dias de gestão’. 

“Estamos viabilizando re-
cursos para o pagamento de 
uma folha de funcionários e de 
atletas até o fim da semana. 
Vamos trabalhar duro acabar 
com a vergonha dos salários 
atrasado”, postou Salgado.

DIRETORIA 
PARA SALÁRIO 
DE NOVEMBRO

O argentino mais vascaíno 
atualmente na Colina
Benítez fala da identificação com o clube, da relação com Cano e chama Luxa de pai

Benítez é uma 
das armas do 
Vasco para 
tentar impedir 
a queda para 
a Série B do 
Brasileiro
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Botafogo

Botafogo antecipa reformulação
Com dívida de R$ 1 bilhão, meta é negociar destaques e manter folha de R$ 2,5 milhões, mesmo na Série B 

C
om apenas 1% de chance 
de permanecer na elite 
do futebol brasileiro, o 

Botafogo, ainda que tardia-
mente, decidiu arrumar a casa 
e antecipou uma ampla refor-
mulação no clube, vista nos 
bastidores como a ‘pavimenta-
ção’ para a criação da Botafogo 
S/A. Novo diretor de futebol 
alvinegro, Eduardo Freeland, 
iniciou o processo com as dis-
pensas de Helerson, Rentería, 
Éber Bessa e Kelvin esta se-
mana. Com dívidas na casa de 
R$ 1 bilhão, o clube recebeu 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

propostas pela dupla Matheus 
Babi/Pedro Raul, mas negocia 
para melhorar os valores.

O alto risco de queda para 
a Série B terá impacto direto 
no combalido cofre alvinegro. 
A previsão de perda de recei-
ta com com a transmissão de 
jogos é de R$ 80 milhões, de 
acordo com o presidente Dur-
cesio Mello. Portanto, nin-
guém é inegociável em Gene-
ral Severiano. Apesar da frus-
trante campanha no Brasilei-
ro, com quatro vitórias em 32 
rodadas, os zagueiros Marcelo 

fogo exige o pagamento inte-
gral da multa (R$ 22 milhões) 
para fechar negócio.

Com uma proposta do exte-
rior, Pedro Raul, artilheiro do 
Botafogo na temporada, com 
12 gols, pode partir antes do 
fim do Brasileiro. A ‘pressa’ se 
deve à cláusula no contrato 
que prevê obrigatoriedade do 
clube de comprar parte dos di-
reitos do atacante por 1,5 mi-
lhões de euros, cerca de R$ de 
10 milhões. Até o ídolo Gatito 
Fernández, com contrato váli-
do até dezembro, pode ser ne-

gociado para fazer caixa.
Com o futuro incerto, o téc-

nico Eduardo Barroca tenta 
uma milagrosa recuperação. 
Com o Palmeiras pela frente, 
terça-feira, no Allianz Par-
que, poderá acelerar o plane-
jamento de reformulação da 
diretoria na próxima semana. 
Independentemente da divi-
são, Freeland prevê a manu-
tenção da folha de pagamen-
to na casa de R$ 2,5 milhões 
para montar um elenco com-
petitivo e mais eficiente nas 
contratações.

Com o futuro 
incerto, 

Eduardo 
Barroca 

tenta uma 
milagrosa 

recuperação

Benevenuto e Kanu se valori-
zaram, assim como o volante 
Caio Alexandre. 

Esta semana o clube esteve 
perto de fechar o empréstimo 
de Kanu para o Cruz Azul, do 
México, por cerca de R$ 2,2 
milhões, com opção de compra 
por R$ 22 milhões, valor bem 
distante da multa rescisória 
de 40 milhões de euros, cerca 
de R$ 266 milhões. Com uma 
oferta R$ 16 milhões do Santa 
Clara, de Portugal, pela compra 
dos direitos de Babi, ao fim do 
empréstimo, em julho, o Bota-
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Fluminense

Flu já sabe 
quanto irá 
lucrar com 
Marcos Paulo
Clube conta com o mecanismo de 
solidariedade da Fifa para receber 500 mil 
euros após ida do jogador para a Espanha 

C
om um pré-contrato as-
sinado para defender o 
Atlético de Madrid, da 

Espanha, no meio deste ano, 
Marcos Paulo ensaia seus úl-
timos passos como jogador 
do Fluminense. Apesar de o 
negócio não render nada aos 
já esvaziados cofres tricolo-
res, pelo menos o clube pode-
rá contar com o mecanismo 
de solidariedade da Fifa, que 
é uma compensação às equi-
pes “por cumprirem seu pa-
pel de treinar e educar jovens 
jogadores”.

O Tricolor das Laranjeiras 
estima receber cerca de 500 
mil euros por isso. A compen-
sação é paga a cada vez que um 
jogador de até 23 anos é trans-
ferido. O vínculo de Marcos 
Paulo com o Fluminense expi-

Marcos 
Paulo tem 

contrato com 
o Fluminense 

até o dia 30 de 
junho
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ra em 30 de junho.
Polêmicas à parte, o Tri-

color irá enfrentar mais um 
dversário que está na zona 
de rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro: o Goiás, 
amanhã, às 20h30, no Nil-
ton Santos. Para a partida da 
33ª rodada, a equipe deverá 
sofrer mudanças em rela-
ção ao time que derrotou o 
Botafogo.

Marcão deverá promover o 
retorno de Fred, suspenso do 
clássico, e também a volta de 
Hudson ao time titular no lu-
gar de Yago Felipe, que rece-
beu o terceiro cartão amarelo 
contra o Botafogo. Os cariocas 
devem ir para campo com: 
Marcos Felipe, Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Mar-
tinelli, Hudson e Nenê; Luiz 

Henrique, Lucca e Fred.
Em sétimo lugar, o Flumi-

nense quer vencer para voltar 
ao G-6 do Brasileiro. A van-
tagem de Grêmio, sexto colo-
cado, e de Palmeiras, quinto, 
para o Tricolor é de um e dois 
pontos respectivamente. As 
duas equipes estão envolvidas 
na final da Copa do Brasil e o 
Fluminense deseja se aprovei-
tar disso para ultrapassar os ri-
vais e encaminhar a vaga para 
a Libertadores.

Na luta contra o rebaixa-
mento, o Goiás vem de expres-
siva vitória sobe o Santos, na 
Vila Belmiro, e tenta surpreen-
der o Fluminense, mas tem 
89% de risco de rebaixamento, 
de acordo com os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, re-
gistrados no portal “Infobola”.


