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Vasco de Luxemburgo recebe o Bahia em busca da vitória para se distanciar do Z-4 e 
respirar no Brasileiro. Já o Fluminense de Marcão pega o Goiás de olho no G-6. P. 3 a 5
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Palmeiras Santos

Palmeiras fatura a Liberta
Breno Lopes é o herói improvável na conquista do Verdão sobre o Santos, no Maraca

U
m jogador contratado 
há menos de dois me-
ses de um time da Sé-

rie B e longe de ser a grande 
estrela do elenco do Palmei-
ras foi o herói do título mais 
cobiçado pelo clube nos últi-
mos anos. Breno Lopes mar-
cou de cabeça o gol do título 
da Copa Libertadores aos 53 
minutos do segundo tempo. 
Graças a ele o time venceu o 
Santos por 1 a 0, no estádio 
do Maracanã, ontem, e ga-
rantiu pela segunda vez na 
história a taça.

Antes de comemorar o 
título, foi preciso superar 
um jogo tenso. A final teve 
poucos chutes no gol e erros 
a perder de vista. Os donos 
das duas melhores campa-
nhas da Libertadores estive-
ram longe do futebol veloz e 
ofensivo dos 12 jogos ante-
riores. Em um duelo parado 
e de poucas emoções, a bola 
decisiva saiu do pé de Rony e 
encontrou a cabeça de Breno 
Lopes, que colocou a bola no 
contrapé de John.

Foi apenas o segundo gol 
de Breno Lopes pelo clube. 
O jogador ex-Juventude ti-
nha marcado pela primeira 
vez pelo Palmeiras diante do 
Vasco, na última terça, e en-
trou no segundo tempo para 
mudar a história da carreira 
dele e também a trajetória 
do clube Em um jogo de pou-
cas emoções e muitos candi-
datos a herói, um dos mais 
improváveis deles marcou o 
gol da vitória.

A final da Libertadores 
frustrou no início pela fal-
ta de cuidados com a pan-
demia e ausência de futebol. 
Os convidados presentes ao 
estádio se acomodaram qua-
se todos no mesmo setor e 
muito próximos entre si. 
Embora isso tenha garanti-
do o apoio, houve demons-
trações claras de desrespeito 
ao distanciamento social. O 
locutor do Maracanã fez vá-
rios pedidos para que todos 
usassem máscaras.

Dentro de campo, o forte 
calor prejudicou o primei-

AFP

Houve claras 
demonstrações 
de desrespeito ao 
distanciamento 
social no Maracanã

ro tempo. O ritmo lento e os 
muitos erros fizeram as chan-
ces de gol sumirem. O desafio 
no segundo tempo dos times 
era aprimorar a criação e fa-
zer o setor de meio-campo 
aparecer. O jogo dependen-
te de chutões, lances indivi-
duais e bolas aéreas parecia 
um reflexo do nervosismo 
dos finalistas. Pouco mudou. 
As defesas continuavam pre-

valecendo. Conforme o tem-
po passava, as equipes au-
mentavam o número de fal-
tas e mostravam insegurança 
para arriscar.

A prorrogação era uma 
realidade quando um desen-
tendimento agitou o jogo. 
Cuca e Marcos Rocha troca-
ram empurrões. O jogo pare-
cia fadado ao fim após essa 
briga quando uma brecha se 

abriu. Rony puxou um ata-
que pela esquerda e cruzou 
para Breno Lopes na área. O 
atacante pode não ter a ca-
tegoria de Evair, o renome 
de Ademir da Guia ou a ido-
latria de Dudu, mas agora 
está na história. Graças ao 
gol dele o Palmeiras voltou a 
ganhar a Copa Libertadores.

Jogadores 
do Palmeiras 
festejam 
com a taça de 
campeão da 
Libertadores

Com Estadão Conteúdo
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Fluminense Goiás

Tricolor encara o Goiás de olho no G-6
Em sétimo lugar, time das Laranjeiras terá mudanças para o duelo desta noite no Nilton Santos

O 
Fluminense recebe mais 
uma equipe que está na 
zona de rebaixamento do 

Brasileiro. Em busca de uma vi-
tória, o Tricolor encara o Goiás 
hoje, às 20h30, no Nilton San-
tos. Para a partida da 33ª ro-
dada, a equipe carioca deverá 
sofrer mudanças em relação 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 

lugar de Yago Felipe, que re-
cebeu o terceiro cartão ama-
relo contra o Botafogo. Os ca-
riocas devem ir para campo 
com: Marcos Felipe, Calegari, 
Nino, Luccas Claro e Egídio; 
Martinelli, 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 

89% de risco de rebaixamento, 
de acordo com os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, re-
gistrados no portal “Infobola”.

OFERTA PELAS JOIAS

O City Football Group, grupo 
que administra o Manchester 
City, formalizou ao Fluminense 
ofertas pelos atacantes Kayky e 
Metinho, joias da equipe sub-
17. A informação é do site “GE”.

De acordo com o portal, os 
ingleses ofereceram 7 milhões 

de euros (R$ 46 milhões) por 
Kayky, com bônus posterio-
res que poderiam ir de 5 a 15 
milhões de euros. Já por Meti-
nho, a proposta é de 3 milhões 
de euros, com mais 2 milhões 
de euros em bônus.

A ideia do grupo é integrar 
Kayky de imediato ao Man-
chester City, enquanto Me-
tinho iria para o clube fran-
cês Troyes. As negociações 
não estão condicionadas 
umas as outras.

Após cumprir 
suspensão 

no clássico, 
Fred volta ao 
time tricolor

pontos respectivamente. As 
duas equipes estão envolvidas 
na final da Copa do Brasil e a 
equipe carioca deseja se apro-
veitar disso para ultrapassar 
os rivais e encaminhar a vaga 
para a Libertadores.

Na luta contra o rebaixa-
mento, o Goiás vem de uma ex-
pressiva vitória sobe o Santos, 
na Vila Belmiro, e tenta sur-
preender o Fluminense. Ape-
sar do resultado positivo con-
tra o Peixe, o Esmeraldino tem 
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Vasco

DIVULGAÇÃO

Castan, que foi 

poupado por 

Luxemburgo da 

partida contra o 

Palmeiras, volta 

hoje ao time

Cruzmaltino 
faz ‘final’ 
contra o 
Bahia, 
em casa
Time de Vanderlei Luxemburgo quer abrir 
distância da zona de rebaixamento e 
finalmente respirar no Campeonato Brasileiro

V
asco e Bahia se enfren-
tam hoje, às 16h, em São 
Januário, em uma par-

tida daquelas que é como uma 
final no Brasileirão. Com ape-
nas um ponto de vantagem na 
tabela, o Cruzmaltino precisa 
vencer a equipe baiana para 
abrir uma vantagem na luta 
contra o rebaixamento. 

O Vasco deverá contar com 
o retorno de Leandro Cas-
tan, que foi poupado por Lu-
xemburgo da partida contra 
o Palmeiras na última terça-
feira. Os cariocas devem ir 
para campo com: Fernando 
Miguel; Léo Matos, Ricardo, 
Leandro Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Léo Gil e Bení-
tez; Yago Pikachu, Talles Mag-
no e Germán Cano.

O Bahia conseguiu um re-
sultado importante na luta 
contra o rebaixamento e dei-
xou a zona de rebaixamento 
graças a uma vitória no meio 
de semana contra o Corin-
thians, em Salvador. A par-
tida, assim como a do Vasco 
contra o Palmeiras, também 
fez parte de um confron-
to atrasado do Campeonato 
Brasileiro.

A luta contra o rebaixa-
mento está extremamente 
equilibrada. De acordo com 
os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, registrados no 
portal “Infobola”, o Vasco tem 
24% de risco de ser rebaixado. 
Enquanto isso, o Bahia tem 
27% de riscos de cair para a 
Série B.
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Bahia 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

33ª RODADA  /HOJE

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 / AMANHÃ

Sport x Flamengo 20h Ilha do Retiro

33ª RODADA / TERÇA-FEIRA

Palmeiras x Botafogo 16h Allianz Parque

33ª RODADA /  17/2

Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

34ª RODADA / QUARTA-FEIRA

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

 n A volta de Vanderlei Luxembur-
go ao Vasco foi de fundamental 
importância para Yago Pikachu. 
Após um ano de 2020 conturba-
do, o atleta voltou a ser titular e 
ter boas atuações. Em entrevista 
ao “GE”, ele exaltou o treinador.

“Realmente é um cara que eu 
precisava para resgatar essa con-
fiança, porque 2020 foi um ano 
muito complicado não só para 
mim, mas para o clube também. 
Tivemos eliminações que não 

estavam no nosso planejamento. 
Na Copa do Brasil, nas oitavas, foi 
muito cedo. Na própria Sul-Ame-
ricana, foi um baque muito gran-
de, todo mundo sentiu aquilo, e o 
resultado não estava vindo. Não 
só eu estava passando por uma 
fase ruim, mas os resultados não 
vinham”, afirmou.

Pikachu seguiu elogiando Lu-
xemburgo. “É um cara direto. O 
que tem para falar, ele fala para 
você. Comigo ele disse só que eu 

jogaria mais na linha na frente, 
coisa que aconteceu três vezes 
em 2019. Contra o Flamengo, 
Goiás e outro jogo que não me 
lembro. Tentei dar o meu máximo 
já nos primeiros treinamentos 
para estar entre os 11”, lembrou 
o jogador. “Resgatou a confiança 
depois de um período muito ruim. 
Comecei a dar meu máximo no-
vamente para que as coisas vol-
tem a acontecer naturalmente”, 
completou Pikachu.

PIKACHU EXALTA A CHEGADA DE LUXEMBURGO

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Pikachu diz que 
Luxemburgo 
resgatou a confiança 
no seu futebol
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Flamengo

O 
técnico Rogério Ceni 
pode ganhar um reforço 
caseiro para pegar o Sport 

amanhã, às 20h, em Recife, pela 
33ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro. No treino de ontem, o go-
leiro Diego Alves treinou com o 
grupo pelo segundo dia conse-
cutivo e está perto de retornar 
ao time do Flamengo.

Diego Alves se recupera de 
uma lesão muscular na coxa di-
reita desde o fim de dezembro 
e desfalcou o Flamengo nos úl-
timos sete jogos. Clinicamente 
liberado pelo departamento 
médico, o goleiro, agora, traba-
lha a parte física para conseguir 
ficar à disposição do técnico Ro-
gério Ceni.

TREINO DECISIVO
A chance de Diego Alves viajar 
com a delegação do Flamengo 
para Recife é grande, mas ainda 
não está confirmada. O treino de 
hoje, o último antes do embar-
que, será decisivo. A comissão 
técnica está otimista no retorno 
do camisa 1 contra o Sport.

Por outro lado, o zagueiro 
Rodrigo Caio, que se sofreu 
uma lesão muscular no jogo 
contra o Palmeiras, está vetado 
do jogo contra o Sport. Ontem, 
o defensor ficou fazendo trata-
mento e já sabe que está fora do 
duelo com o Leão.

O provável time do Fla-
mengo para pegar o Sport 
é: Hugo (Diego Alves); Isla, 
Arão, Gustavo Henrique e 
Filipe Luís; Diego, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascae-
ta; Bruno Henrique e Gabigol.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Diego Alves treina com o 
grupo e está perto da volta
Já o zagueiro Rodrigo Caio está vetado do duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro

Diego Alves 
desfalcou o 
Flamengo 
nos últimos 
sete jogos
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Botafogo

Negociação de 
Pedro Raul com 
clube japonês 
esquenta 
Alvinegro tenta lucrar com a saída do 
atacante. Clube português possui 30% 
dos direitos econômicos do jogador

P
edro Raul pode estar 
de saída do Botafogo. 
Isso porque, segundo 

informações do “ge”, as ne-
gociações pelo jogador com 
um clube do Japão estão 
avançadas, e o Alvinegro que 
tentar lucrar com a saída do 
jogador.

O Vitória Guimarães, de 
Portugal, também está envol-
vido nas negociações, visto 
que o clube possui 30% dos 
direitos econômicos do atle-
ta. Agora, alguns detalhes 
de divisão de valor e forma 
de pagamento estão sendo 
resolvidos.

O Botafogo está tentando 
lucrar nessa negociação, já 
que terá que pagar 1,5 milhão 
de euros (cerca de R$ 10 mi-
lhões) ao atacante por conta 
de gatilhos estabelecidos no 
contrato. Vale lembrar que o 
atleta atingiu a meta de ser 
titular em pelo menos 60% 
dos jogos e, assim, o Botafogo 
teria de pagar o valor ao ata-

O atacante 
Pedro Raul 
pode estar 

de saída do 
Botafogo

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

cante e ficaria com 60% dos 
direitos, além da renovação 
por mais dois anos.

DISPENSAS
Com um pé e meio na Série 
B do Campeonato Brasilei-
ro, o Botafogo deu início ao 
processo de reformulação 
do atual grupo de jogado-
res. Após as dispensas do 
zagueiro Helerson, do vo-
lante Rentería e do atacante 
Kelvin, a nova diretoria al-
vinegra prepara a inclusão 
de mais três nomes na barca 
que não vai ficar para a tem-
porada de 2021.

Os nomes ainda são man-
tidos em sigilo, mas o volan-
te Cícero, cujo salário é mui-
to alto para a Segundona, é 
nome praticamente certo. 
No momento, o Alvinegro 
tem 99% de risco de queda, 
segundo os cálculos do site 
Infbola, do matemático Tris-
tão Garcia. 

O clube pretende anunciar 
as dispensas depois do jogo 
contra o Palmeiras, na próxi-
ma terça-feira, no Allianz Par-
que, em São Paulo. O Botafo-
go é o lanterna do Campeo-
nato Brasileiro, com apenas 
23 pontos, 12 a menos que o 
Bahia, a primeira equipe fora 
da zona de rebaixamento.

O time alvinegro 
enfrenta o Palmeiras, 
na terça-feira, no 
Allianz Parque, em 
São Paulo
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Federação de 
Atletas processa 
o Cruzeiro
Entidade cobra quase R$ 500 mil do 
clube mineiro por porcentagens nas 
negociações de Arrascaeta e Edu

Sem conseguir o acesso para 
a Série A nesta tempora-
da e atolado em dívidas, a 

vida do Cruzeiro não está nada 
fácil. Agora, o clube, que pos-
sui dívidas que chegam na casa 
de R$ 1 bilhão, foi processado 
pela FAAP (Federação das Asso-
ciações de Atletas Profissionais), 
que cobra quase R$ 500 mil pela 
falta de repasse de porcentagens 
nas negociações envolvendo o 
meia uruguaio De Arrascaeta, 
vendido em 2019 ao Flamengo, 
e o zagueiro Edu, repassado ao 
Athletico-PR no ano passado.

O “Uol Esporte” teve aces-
so ao conteúdo da petição da 
FAAP, que corre na 29ª Vara 
Cível de Belo Horizonte. Se-
gundo o portal, a FAAP cobra 
ainda, de acordo com o que 
era previsto na Lei Pelé (Lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998), 

Arrascaeta foi vendido pelo Cruzeiro ao Flamengo no começo de 2019

DANIEL CASTELO BRANCO

0,8% do montante das ne-
gociações envolvendo os 
dois ex-atletas do Cruzeiro.

“Diante de tal fato, res-
salta-se que, embora a Lei 
n° 14.117/2021 tenha re-
vogado o dispositivo que 
fundamenta o pedido for-
mulado nestes autos, as 
transferências objeto des-
ta ação de cobrança foram 
realizadas em data ante-
rior à revogação do artigo 
57 da “Lei Pelé”, sendo que, 
à época das transações, o 
pagamento do percentual 
de 0,8% (oito décimos por 
cento) era inteiramen-
te devido, porém, nunca 
foi efetuado pelo clube 
réu”, argumentou o ad-
vogado da Federação das 
Associações de Atletas 
Profissionais.

FUTEBOL NACIONAL a palinha do apolinho

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DO JEITO QUE A GALERA GOSTA

É LENHA  PEDALADAS

 N O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo levou o time 
do Vasco para Atibaia e 
fez um trabalho específi-
co, pilotado também pelo 
preparador físico Antônio 
Mello. Trataram a partida 
de hoje com o Bahia, em 
São Januário, como se fos-
se uma final. Luxembur-
go acha que os três pontos 
serão fundamentais para 
alcançar o objetivo e alerta 
que o adversário também 
pensa da mesma forma. 
O confronto desta tarde 
será escamado e dispara-
do, debaixo de calor de 40 
graus à sombra. Imagine 
no campo, correndo por 
uma hora e meia.

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

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

Agora vai! O Flamengo tritu-
rou o Grêmio, com momen-
tos que relembraram os bons 
tempos e que voltaram a en-
cher de esperança a Nação 
Rubro-Negra. Calma nessa 
hora, foi bom, mas em fute-
bol não há milagres. É come-
çar amanhã em Recife contra 
o Sport de onde parou em 
Porto Alegre. Ficou provado 
que o problema estava mais 
na atitude, na vontade de ga-
nhar, de mirar na vitória, de 
brigar por ela. Rogério Ceni 
(foto) não descobriu a fórmu-
la mágica, apenas os jogado-

res produziram mais, se empe-
nharam com vontade e isso fez 
a diferença. Não é certeza de 
vitórias sucessivas. No cami-
nho estão adversários difíceis e 
que precisam ser respeitados. 
Só abriu a esperança de que o 
título está em disputa e que se 
existe uma chance. A ordem 
é suar sangue, se for preciso, 
na batalha por cada palmo 
de espaço no campo. Fazem 
parte da vitoriosa história do 
Flamengo taças conquistadas 
com o coração batendo no pei-
to do pé. É disso que a galera 
gosta, é isso que a galera quer.

 N O SBT está perto de ser 
a emissora de televisão 
que transmitirá o Cario-
cão 2021, que começará 
no dia 27 de fevereiro, 
três dias depois do encer-
ramento do Campeonato 
Brasileiro.

 N A Globo quer pagar me-

nos pelo Brasileirão e os clu-
bes não concordam.

 N O Atlético-MG fechou com 
o atacante Hulk, de 34 anos, 
que estava na China. 

 N O Internacional pega dure-
za. O técnico Abel Braga sabe 
que o Red Bull Bragantino 
não é bolinho.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O médico Serafim Borges, 
que trabalhou na Seleção, 
alerta contra os riscos de se 
jogar sob altas temperatu-
ras. O risco para a saúde dos 
atletas é ignorado por quem 
deveria zelar por eles.

 N Renato extrapolou e 
perdeu a noção do ridí-
culo ao transferir sua ira 
para os jornalistas gaú-
chos, como se deles fosse 
a responsabilidade pelos 
insucessos do Grêmio.


