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Com primeiro tempo avassalador, Flamengo de Gabigol atropela o Sport, volta à vice-liderança 
e põe pressão sobre o Internacional na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. P. 4 e 5
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Botafogo

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Fogão encara  
o campeão  
da América
Desesperado no Brasileiro, Alvinegro precisa vencer o Palmeiras, 
que deve ir a campo com garotos, após título da Libertadores

D
iante de um Palmeiras 
em festa com o título da 
Libertadores, o Botafo-

go vai em busca de uma vitória 
para ao menos manter vivo o 
sonho de permanência na Sé-
rie A. As equipes se enfrentam 
hoje, no Allianz Parque, às 16 
horas, pela 33ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, e a situação 
do Alvinegro é extremamente 
delicada - na lanterna, soma 
23 pontos e está virtualmente 
rebaixado para a Segundona. 

Caso vença todos os jogos 
que tem pela frente, a equipe 
de Barroca chegaria a no má-
ximo 41 pontos. O Fortaleza, 
que é o primeiro clube dentro 
da zona de rebaixamento, já 
tem 35 pontos. O que torna a 
missão alvinegra quase impos-

sível. De olho na reformulação 
do elenco para a próxima tem-
porada, Barroca deverá esca-
lar o Alvinegro com muitos jo-
vens. O Glorioso deve ir a cam-
po com Diego Cavalieri; Kevin, 
Sousa, Kanu e Rafael Forster; 
José Welison, Romildo e Caio 
Alexandre; Davi Araújo (An-
gulo), Matheus Nascimento e 
Rafael Navarro.

Campeão da Libertadores 
e com a cabeça no Mundial 
de Clubes que será disputado 
no Catar, o Palmeiras deverá 
por uma equipe de garotos em 
campo para poupar alguns 
titulares - o embarque para 
Doha será hoje à noite. 

O zagueiro Marcelo Bene-
venuto e o atacnte Matheus 
Babi se atrasaram para o trei-

O técnico 
Eduardo 
Barroca 

orienta o rumo 
do Botafogo 

para não cair: 
lutar e vencer
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RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

33ª RODADA  /DOMINGO
Vasco 0 x 0 Bahia São Januário

Coritiba 1 x 1 Grêmio Couto Pereira

Atlético-GO 2 x 1 São Paulo Antônio Accioly

Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza Mineirão

Internacional 2 x 1 Bragantino Beira-Rio

Ceará 0 x 2 Athletico-PR Castelão

Fluminense 3 x 0 Goiás Nilton Santos

33ª RODADA  /ONTEM
Sport 0 x 3 Flamengo Ilha do Retiro

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

 1º Internacional 65 33 19 8 6 57 31 26 65,7%

 2º Flamengo 61 33 18 7 8 60 43 17 61,6%

 3º Atlético-MG 60 33 18 6 9 58 41 17 60,6%

 4º São Paulo 58 33 16 10 7 53 36 17 58,6%

 5º Fluminense 53 33 15 8 10 48 40 8 53,5%

 6º Palmeiras 52 32 14 10 8 45 31 14 54,2%

 7º Grêmio 52 33 12 16 5 43 32 11 52,5%

 8º Athletico-PR 45 33 13 6 14 31 31 0 45,5%

 9º Ceará 45 33 12 9 12 47 44 3 45,5%

 10º Corinthians 45 32 12 9 11 39 38 1 46,9%

 11º Santos 45 32 12 9 11 44 44 0 46,9%

 12º Atlético-GO 45 33 11 12 10 34 38 -4 45,5%

 13º Bragantino 44 33 11 11 11 46 39 7 44,4%

 14º Vasco 37 33 9 10 14 34 47 -13 37,4%

 15º Bahia 36 33 10 6 17 38 54 -16 36,4%

 16º Sport 35 33 10 5 18 26 44 -18 35,4%

 17º Fortaleza 35 33 8 11 14 28 34 -6 35,4%

 18º Goiás 29 33 7 8 18 33 57 -24 29,3%

 19º Coritiba 28 33 6 10 17 28 44 -16 28,3%

 20º Botafogo 23 32 4 11 17 27 51 -24 24,0%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA / HOJE

Palmeiras x Botafogo 16h Allianz Parque

33ª RODADA /  17/2

Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

34ª RODADA / AMANHÃ

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 / QUINTA

Fortaleza x Coritiba 18h30 Castelão

Flamengo x Vasco 21h Maracanã

Athletico-PR x Internacional 21h Arena da Baixada

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / SEXTA

Botafogo x Sport 20h Nilton Santos

São Paulo x palmeiras 19h Morumbi

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

Por conta de 

um pedido de 

confidencia-

lidade, ainda 

não foi reve-

lado o nome 

do clube 

japonês que 

contratou 

Pedro Raul

no de ontem e, com isso, estão 
fora do jogo contra o Palmeira. 
“Optamos por tirar os atletas 
do jogo contra o Palmeiras. O 
momento pede uma rigidez 
um pouco maior. A resposta 
deles a isso foi muito positiva, 
inclusive dos atletas que estão 
deixando de participar do jogo, 
pediram desculpas e entende-
ram. A gente tem uma sequên-
cia de jogos pelo Brasileiro e 
temos que aproveitar muito 
bem cada dia aqui. Essa é uma 
conduta que a gente não pode 
abrir mão”, afirmou em entre-
vista à Botafogo TV, o diretor 
de futebol do clube, Eduardo 
Freeland.

No último domingo, o Glo-
rioso já havia tido problemas 
com atrasos de jogadores. No 

último domingo, Ênio, Rhuan 
e Lecaros se atrasaram e fo-
ram repreendidos pelo clube 
em nota oficial. Ênio e Lecaros 
pediram desculpas nas redes 
sociais.

Já o atacante marfinense 
Kalou, de 35 anos, não deverá 
permanecer no Botafogo, após 
o fim do Brasileiro. De acordo 
com informações do portal 
“globoesporte.com”, o clube 
não tem interesse em mantê
-lo. O vínculo entre as partes 
tem uma cláusula que prevê a 
rescisão ao fim do Brasileirão, 
no dia 28 de fevereiro. Porém, 
é permitido somente a Kalou, 
caso tenha outras propostas ou 
o desejo de sair, efetuar o fim 
do contrato. Kalou tem o maior 
salário do elenco. 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O atacante 
Pedro Raul 
é o artilheiro 
do Botafogo 
na atual 
temporada, 
com 12 gols

Palmeiras

 n Pedro Raul está de saída do Bo-
tafogo. Com negociação em curso, 
o Alvinegro encaminhou a venda 
do atacante a uma equipe do fu-
tebol japonês - não revelada por 
um pedido de confidencialidade 
envolvendo as partes. Por conta 
do protocolo do novo coronavírus 
na Terra do Sol Nascente, a nego-
ciação deve ficar 100% concreti-
zada apenas na próxima semana, 
quando Pedro Raul chegará ao 
Japão para assinar o contrato e 
vestir a camisa da nova equipe.  

 n Com o negócio, o Botafogo 
conseguirá se livrar da bonifica-
ção que teria que pagar ao pró-
prio Pedro Raul, avaliada em 1,5 
milhão de euros, já que ele atuou 
em 60% dos jogos como titular. 
Além disto, o Alvinegro terá lu-
cro com o valor total envolven-
do os japoneses. Pedro Raul é o 
artilheiro do time na temporada, 
com 12 gols, e chegou clube sem 
custos no começo de 2020 após 
se destacar no Atlético-GO, na 
Série B de 2019. 

ADEUS: PEDRO RAUL RUMO AO JAPÃO
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Oportunista, 

Gabigol chuta 

para abrir 

o placar: o 

atacante, 

mais uma vez, 

foi decisivo 

Com autoridade, 
Flamengo doma 
o Leão em Recife
Avassalador, Mengão faz 3 a 0 no Sport, com gols de Gabigol, 
Bruno Henrique e Pedro, e segue vivo na briga pelo título brasileiro

O 
Flamengo está vivo 
na briga pelo título do 
Campeonato Brasilei-

ro. Após um primeiro tempo 
avassalador, uma segunda eta-
pa pouco intensa e lance polê-
mico, o Rubro-Negro carioca 
bateu o Sport na Ilha do Reti-
ro, por 3 a 0, com gols de Gabi-
gol, Bruno Henrique e Pedro, 
chegou aos 61 pontos e segue 
na cola do líder Internacional, 
que está com 65. 

O primeiro tempo na Ilha 
do Retiro foi comandado pelo 
Flamengo, que domou o Leão 
e não deixou o adversário res-
pirar. Com uma estratégia au-
daciosa, com a marcação alta, 
o Sport viu o planejamento ir 
por água abaixo logo aos três 
minutos. Gerson deu lindo 
passe para Arrascaeta, que to-
cou para o meio da área, e Ga-
bigol, livre, apenas empurrou 
a bola para a rede.

O Flamengo manteve a in-
tensidade, sem deixar o Sport 
respirar, e logo conseguiu am-
pliar o marcador. Aos 18 mi-
nutos, Gabigol avançou pela 
direita, cruzou para a área e 
não encontrou ninguém. A de-
fesa do Sport afastou, mas, no 
rebote, Arrascaeta chutou, a 
bola foi travada e sobrou para 
Bruno Henrique, que mandou 
um foguete, sem chances para 
Luan Polli.

Logo depois, o lance polê-
mico do jogo. Junior Tavares 
subiu para cabecear, e a bola 
tocou na mão do lateral na 
área, mas o árbitro mandou se-
guir. O jogadores do Flamengo 
foram ao desespero pedindo 
pênalti. Os questionamentos 
foram em vão.

A postura do Flamengo não 
mudou um minuto sequer na 
primeira etapa e o time colecio-
nou chances desperdiçadas. Aos 
33, Bruno Henrique encontrou 
Gabigol na esquerda da área, e 
o atacante bateu cruzado. Luan 
Polli encostou na bola e evitou o 
que seria o terceiro gol da equi-
pe carioca. Logo depois, o Sport 
errou na saída de bola com Adr-
yelson, Everton Ribeiro inter-

ceptou e encontrou Bruno Hen-
rique, que chutou por cima do 
gol. Mais uma incrível chance 
jogada fora pelo Rubro-Negro 
carioca.

Antes do apito final da pri-
meira etapa, nos acréscimos, 
o Flamengo teve mais duas 
boas oportunidades de ba-
lançar a rede, mas parou em 
Luan Polli. Arrascaeta rece-
beu na direita, cruzou na área 
para Gabigol, que raspou, e o 
goleiro adversário defendeu. 
Aos 47, Diego fez boa jogada 
individual, chutou de longe e 
obrigou o arqueiro do Leão a 
fazer grande defesa.

Na saída de campo para o 
intervalo, Bruno Henrique 
não poupou as palavras para 
criticar a arbitragem no pri-

Sport

 > Recife
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DIEGO ALVES: Pouco exigido na volta 
após sete rodadas, foi substituído com 
suspeita de nova lesão muscular. NOTA 5

HUGO SOUZA: Não foi muito acionado 
pelo ataque do Sport. NOTA 5

ISLA: Com espaço, foi bem no primeiro 
tempo. Acertou belo cruzamento para 
Gabigol. NOTA 6

WILLIAN ARÃO: Melhorou o 
posicionamento com o adiantamento 
das linhas. Atuação segura. NOTA 6

GUSTAVO HENRIQUE: Teve 
dificuldade na saída de bola, mas, na 
marcação, não comprometeu. NOTA 6

FILIPE LUÍS: Ficou mais preso à 
marcação. Salvou bola quase em cima 
da linha. NOTA 6

DIEGO: Foi opção na armação, sem 
descuidar de marcação. NOTA 6,5

JOÃO GOMES: Entrou para a reforçar a 
marcação, sem qualidade na saída de 
bola. NOTA 5,5

GERSON: Acertou passe primoroso 
para Arrascaeta no primeiro gol e ditou o 
ritmo do meio de campo. NOTA 7

PEPÊ: Recompôs o meio de campo e foi 
boa opção de saída pela direita. Quase 
fez belo gol. NOTA 6,5

EVERTON RIBEIRO: Não foi brilhante, 
mas importante na transição, como na 
jogada do terceiro gol. NOTA 6,5

ARRASCAETA: Combativo na 
marcação da saída de bola do Sport e 
cirúrgico nos passes. NOTA 7

BRUNO HENRIQUE: Fez gol e se 
movimentou bem, mas pecou no último 
passe. NOTA 6,5

PEDRO: Deixou o dele. NOTA 6,5

GABIGOL: Oportunista, abriu o 
caminho da vitória, mas perdeu boas 
chances de gol. NOTA 6,5

VITINHO: Veloz, mas foi pouco 
objetivo. NOTA 5,5

ROGÉRIO CENI: Escalou um time ofen-
sivo. Foi bem nas substituições. NOTA 7

Se assustou com a fome de bola do 
Flamengo no início do jogo, levou dois 
gols rapidamente e não teve forças 
para reagir. Segue ameaçado de 
rebaixamento para a Segundona

FLAMENGO

SPORT

ATUAÇÕES

Flamengo

FOTOS DE ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Rindo à toa: Bruno Henrique é 
festejado pelos companheiros 
após deixar o dele, na Ilha do 
Retiro, e fazer o segundo gol do Fla

meiro tempo. 
“Não queria falar isso, não, 

mas a arbitragem hoje em dia 
não dá para entender. Fomos 
falar com ele (árbitro) sobre 
a mão que aconteceu e ele 
falou que foi sem querer. No 
jogo de ontem também teve 
mão sem querer e eles mar-
caram. A gente não sabe o 
critério da arbitragem. Uns 
marcam, outros não marcam. 
E a gente fica sem entender 
dentro de campo”.

No segundo tempo, o Fla-
mengo diminui o ritmo em re-
lação aos 45 minutos iniciais, 
não marcou tão alto e apos-
tou nas saídas em velocidade 
quando o Sport se mandava ao 
ataque. Mesmo sendo menos 
intenso, o Rubro-Negro carioca 

ainda tinha o controle do jogo. 
Aos 13, Arrascaeta cobrou falta 
direto para o gol, ela desviou 
em Maidana, e Luan Polli fez 
linda defesa. No lance seguin-
te, Diego Alves, que ficou sete 
jogos seguidos como desfalque 
por conta de uma lesão mus-
cular, voltou a sentir dores na 
coxa direita e, com semblante 
de dor, pediu para sair.

Logo depois, Gerson, que 
havia tomado cartão amare-
lo, foi sacado do time para a 
entrada de Pepê. A substitui-
ção fez com que o Flamengo 
perdesse o meio de campo e, 
consequentemente, o Leão 
melhorou no jogo. O técnico 
Rogério Ceni percebeu a que-
da de rendimento da equipe e 
promoveu três mudanças de 

uma vez só: Pedro, Vitinho e 
João Gomes entraram para as 
saídas Gabigol, Bruno Henri-
que e Diego, respectivamente.

O Sport, pouco ofensivo, não 
apresentava perigo e pouco as-
sustava o Flamengo, que ape-
nas administrou a vitória fora 
de casa e o sonho do título do 
Campeonato Brasileiro. Antes 
do apito final, Pedro, como de 
costume, deixou a sua mar-
ca e fechou o caixão do time 
nordestino.

O próximo adversário do 
Flamengo será o Vasco na quin-
ta-feira, às 21h, no Maracanã, 
pela 34ª rodada do Brasileiro. 
Com a derrota, o Sport fica com 
35 pontos, cai para a 16ª coloca-
ção e vê o fantasma do rebaixa-
mento assombrar ainda mais.
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Vasco

N
ascido na Argentina e 
naturalizado chileno, o 
meia Leonardo Gil con-

cedeu entrevista ao jornal ‘As 
Chile’ e falou a respeito da ex-
periência que vem tendo no fu-
tebol brasileiro. No Vasco desde 
outubro, ele ressaltou a tradi-
ção do clube de São Januário.

“Estou feliz, defendo um 
grande clube, jogo em um 
campeonato muito bom e 
vivo em um país muito bo-
nito. Eu e minha família es-
tamos muito felizes por esse 
momento”, afirmou Gil, que 
vem sendo titular do Vasco, 
nos últimos jogos.

O jogador, de 29 anos, tam-
bém fez muitos elogios ao 
treinador Vanderlei Luxem-
burgo e falou sobre o passado 
vitorioso do técnico do Vasco:

“Estou aprendendo mui-
to. Luxa tem muitos títulos 
do Brasileiro, dirigiu o Real 
Madrid, a seleção brasileira. 
Ele tem muito prestígio e nos 
aconselha todos os dias. É 
preciso aproveitar isso”.

Elogios à parte, o Vasco viu 
aumentar o risco de rebaixa-
mento para a Série B do Bra-
sileiro após o empate com o 
Bahia: de 21% para 22%, se-
gundo os cálculos do mate-
mático Tristão Garcia, regis-
trados no portal “Infobola.

Um dia após o empate com 
o Bahia, o Vasco entrou em 
contato com a comissão de 
arbitragem da CBF para obter 
acesso a gravação do VAR na 
partida de domingo, em São 
Januário. A entidade afirmou 
que é preciso mandar um ofí-
cio para que uma reunião seja 
marcada. As informações são 
do canal no YouTube “Atenção 
Vascaínos”. A diretoria ficou 
de avaliar se vai ou não man-
dar este ofício. 

No empate sem gols com o 
Bahia, o Vasco chegou a ba-
lançar a rede com Ygor Cata-
tau. Porém, o lance foi anu-
lado, após uma solada de 
Leandro Castan no rosto do 
goleiro Douglas. Além de ter 
o gol anulado, o Cruzmaltino 
ainda perdeu o seu zagueiro, 
que foi expulso.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Leo Gil enche a bola de Luxa: 
‘Dirigiu o Real e a Seleção’
Meia, que vem sendo escalado como titular, diz estar aprendendo com o treinador

Feliz no Vasco, Leo Gil espera 
livrar o time do risco de 
rebaixamento para a Série B  
do Campeonato Brasileiro

 N O presidente do Vasco, Jorge 
Salgado, de 73 anos, testou po-
sitivo para covid-19, em exame 
realizado no domingo. Segundo 
a assessoria de imprensa do clube, 
ele está assintomático e conti-
nuará exercendo as funções de 
casa, onde fará quarentena. Na 

sua ausência, o primeiro vice-presi-
dente, Carlos Roberto Osório, e o se-
gundo vice, Roberto Duque Estrada, 
representarão o Vasco.  

Após a confirmação do depósi-
to do salário integral de novembro 
para os jogadores (CLT e direitos 
de imagem) na sexta-feira, os 

funcionários do Vasco recebe-
ram o pagamento do mês atra-
sado ontem. A nova diretoria 
herdou as dívidas de 2020, 
mas quer colocar as contas em 
dia até abril - a meta faz parte 
do ‘plano dos 100 primeiros 
dias de gestão’.

PRESIDENTE JORGE SALGADO ESTÁ COM COVID-19
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Vasco

Douglas absolve 
Leandro Castan:  
‘Não vi maldade’
Goleiro do Bahia leva cinco pontos no 
rosto, mas está bem e deve jogar amanhã

O goleiro Douglas, do Bahia, 
recebeu cinco pontos no rosto 
após ter levado a pior em uma 
divida com Leandro Castan, 
domingo, na partida contra 
o Vasco, em São Januário. O 
zagueiro, que foi expulso, chu-
tou o rosto de Douglas, que, 
apesar do lance forte, está 
bem e deverá enfrentar o Flu-
minense, amanhã, na Fonte 
Nova, em Salvador.

“Douglas teve um corte 
profundo, a princípio sem 
suspeita de fratura ou uma 
lesão mais grave, e não tem 
nenhum sintoma neurológi-
co. Tomou cinco pontos e está 
sob observação. A princípio 
não preocupa para os próxi-
mos jogos”, escreveu o clube 
nas redes sociais.

Douglas também co-
mentou o lance nas redes 
sociais do Bahia. Na opi-

nião dele, Castan não teve 
maldade na forma como 
disputou o lance. “Panca-
da forte, mas estou melho-
rando. Pegou na garganta, 
o que incomoda, mas era 
uma bola decisiva. Não vi 
maldade. Não foi nada de-
mais, tirando a marca e os 
pontos. Recuperar para, se 
tiver condições, jogar quar-
ta (amanhã)”, disse.

Pelas redes sociais, Cas-
tan afirmou ter conversado 
com o goleiro do Bahia após o 
jogo. Mesmo assim, o zaguei-
ro vascaíno fez questão de pe-
dir publicamente desculpas 
a Douglas. “Já falei com ele 
no vestiário mas queria pedir 
desculpas publicamente ao 
Douglas pelo lance e deixar 
claro que não tive a menor in-
tenção de machucar um cole-
ga de profissão”, disse Castan.

Douglas 
após o 
choque com 
Castan: 
cinco 
pontos, 
mas nada 
grave

REPRODUÇÃO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Primeiro quero parabeni-
zar o Palmeiras pelo título da 
Libertadores da América, no 
Maracanã. Jogo duro com o 
Santos, difícil, mas que con-
tou com a estrela de Rony e a 
bela cabeçada de Breno Lo-
pes. Merecido por tudo o que 
fez na competição. Agora res-
ta saber se o Palmeiras que 
o Botafogo pegará hoje, às 
16h, no Allianz Parque, será 
o campeão ou o time da res-
saca com o título. Vai come-
morar, Porco! O Fogão está 
mesmo precisando...

RESSACA OU O 
CAMPEÃO?

DANIEL CASTELO BRANCO

CRITÉRIO ZERO

V
asco e Bahia se enfrentaram, em São Ja-

nuário, e o jogo era totalmente decisi-

vo. O Gigante da Colina com 36 pontos 

e o Tricolor, com 35 até então. Mas o árbitro 

Wilton Pereira Sampaio e o VAR, que segue 

errando, complicaram totalmente o jogo. Não 

deram pênalti do goleiro Douglas no lateral-

direito Léo Matos. Depois não expulsaram o 

volante Gregore, após mais uma solada na coxa 

que tirou o meia Benítez do jogo. Aí veio o lance 

de Leandro Castan e Douglas. O zagueiro não 

teve intenção, mas acertou o goleiro e foi expul-

so com razão. Mas por que o VAR só funcionou 

para prejudicar o Vasco? A interferência da 

arbitragem foi característica e péssima na par-

tida. O Vasco, inclusive, quer a escuta do VAR. 

E com toda razão. Ser prejudicado contra um 

adversário direto em reta final de campeonato 

pode custar muito caro ao Gigante da Colina.

Treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo ficou na bronca

 nEu canso de falar: é lin-
do ver o futebol dos times 
do Fernando Diniz. Toque 
bonito, gols maravilhosos, 
posse de bola e tudo mais. 
Só que, no fim, o que acon-
tece? Demissão e nada de 
título. Mesmo após ficar 
no topo, o São Paulo repe-
tiu o destino dos times do 
treinador: não vai ganhar 
nada. Futebol moderno é 
necessário e importante 
para nos atualizarmos. Mas 
nada melhor do que a boa 
e velha vitória. Fica a dica.

E SEM TÍTULO  
DE NOVO...

VOA, FLUZÃO!

 nO Fluminense está fazendo campanha espetacular no 
Brasileiro, mesmo depois de tantos problemas, e está mui-
to próximo de dar a vaga na Libertadores como presente 
à torcida. O placar de 3 a 0 no Goiás foi para dar moral na 
reta final e deixar claro que os jogadores estão comprome-
tidos com os objetivos. Com críticas ou não, o trabalho do 
presidente Mário Bittencourt tem que ser reconhecido.
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Fluminense

Martinelli vibra com primeiros gols
Jovem volante, que desencantou contra o Goiás, ganhou mais liberdade jogando ao lado de Hudson 

A 
temporada será inesque-
cível para Martinelli, que 
depois de ficar boa parte 

de 2020 no sub-23, finalmente 
estreou pelos profissionais do 
Fluminense. Agora, em 2021, o 
jovem volante de 19 anos desen-
cantou e marcou seus primeiros 
dois gols na equipe principal na 
vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, 
no Estádio Nilton Santos.

Com características ofensi-
vas nas divisões de base, Mar-
tinelli acredita que agora está 
mostrando o seu futebol mais 
ofensivo. “Na base, eu chegava 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

mais dentro da área. Fui feliz 
nos dois chutes, contei com um 
pouco de sorte também, joga-
dor tem que ter isso. Sempre 
consegui chegar bem dentro da 
área e finalizar”, comemorou.

A maior liberdade para che-
gar à área adversária contra o 
Goiás também foi em função 
da dupla no meio de campo 
com Hudson, que em muitos 
momentos ficou mais planado 
na marcação, dando liberda-
de a Martinelli. Quando joga 
com Yago, que estava suspen-
so, o jovem de 19 anos costuma 

tizados com saídas precoces de 
suas promessas. Mas se depen-
der do volante, os tricolores po-
dem ficar tranquilos.

“Tenho minha cabeça mui-
to tranquila. Se for para um dia 
sair, será com cabeça erguida. 
Mas primeiro pretendo fazer 
minha história aqui dentro do 
clube, que foi onde abriu as por-
tas para mim. Realizei muitos 
sonhos aqui dentro e espero dar 
muitas alegrias à torcida trico-
lor”, completou.

A menos de um mês para 
o início da temporada 2021, o 

Fluminense deve assinar em 
breve com a primeira contrata-
ção. Trata-se do zagueiro Rafael 
Ribeiro, de 25 anos, que desem-
barcou ontem no Rio, segundo 
o GE, e chegará por emprésti-
mo junto ao Náutico. Rafael 
Ribeiro fará exames médicos e, 
caso seja aprovado, se juntará 
ao elenco já pensando em 2021.

Além de Rafael Ribeiro, o 
Fluminense também tem um 
acerto com Samuel Xavier, de 
30 anos, lateral direito do Cea-
rá. Ele é aguardado apenas após 
o Campeonato Brasileiro.

Com dois gols, 
Martinelli foi um dos 
destaques na vitória 

sobre o Goiás

ficar mais preso protegendo a 
defesa.

“O treinador sabe o que é 
melhor para a equipe, faço o 
meu máximo tanto de primei-
ro quanto de segundo volante. 
Estou ali para corresponder, 
tentar ajudar. Como segundo 
volante, pessoal também me dá 
muita confiança, para chegar e 
chutar”, avaliou.

Mais um destaque de Xerém 
a aparecer nos profissionais, 
Martinelli recentemente re-
novou contrato até 2024, para 
alívio dos torcedores trauma-


