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Com gol de 
Luiz Henrique, 
Fluminense bate 
o Bahia, chega à 
terceira vitória 
seguida no Brasileiro 
e fica mais perto de 
uma vaga direta na 
Libertadores. P. 2 e 3

Libertador!
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Bahia

Fluminense vence 

o Bahia e embala 

de vez no Brasileiro
Gol de Luiz Henrique garante o 1 a 0, na Fonte Nova, decreta o terceiro triunfo 
seguido no Brasileiro e deixa o Tricolor mais perto de vaga direta na Libertadores

O 
Fluminense embalou 
de vez na busca por 
uma vaga direta na Li-

bertadores de 2021. Com o 1 
a 0 sobre o Bahia, gol de Luiz 
Henrique, na Fonte Nova, 
chegou à terceira vitória se-
guida no Campeonato Bra-
sileiro. Uma marca que não 
alcançava desde outubro de 
2016 e que contribuiu para o 
Tricolor das Laranjeiras con-
tinuar na quinta posição, 
com 56 pontos, e agora a ape-
nas dois do São Paulo, quarto 
com um jogo a menos.

Mais confiante com a se-
quência positiva atual e 
mais entrosado com a ideia 
de Marcão, o Fluminense co-
meçou a partida no campo 
de ataque, mesmo jogando 
fora de casa. Inclusive, che-
gou a marcar aos sete, mas 
Fred estava impedido e o gol 
foi anulado.

Uma mudança importan-
te no Fluminense foi que 
os pontas não ficaram pre-
sos nas laterais. Flutuaram 
no campo, trocaram de po-
sição e foi nessa movimenta-
ção que Luiz Henrique quase 
marcou, aos cinco, e abriu o 
placar aos 32, antecipando-
se ao marcador. Em ambas, 
o jovem atacante estava cen-
tralizado para receber o cru-
zamento de Nenê. E Lucca 
também quase marcou em 
chute na entrada da área.

EGÍDIO PERDE BOA CHANCE
O único susto tomado foi 
em chute de Ramírez de fora 
da área, que Marcos Felipe 
teve trabalho para espalmar 
quando ainda estava 0 a 0. 
Lento, o Bahia pouco inco-
modou na primeira etapa 
um Fluminense que desar-

 > Salvador

Luiz Henrique 
comemora seu gol, 
que deu a vitória ao 
Fluminense em jogo 
difícil contra o Bahia 

O Flu só volta a campo 
quarta-feira, em 
jogo decisivo contra 
o Atlético-MG, às 
21h30, no Maracanã
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Fluminense

mou bastante. E Egídio teve 
a chance de ampliar, mas pa-
rou no goleiro, após ótimo 
passe de Fred.

Após o intervalo, o Flumi-
nense seguiu com liberdade 
para chegar ao ataque, mas 
o Bahia incomodou um pou-
co mais no início. Se Nenê 
isolou boa chance, Capixa-
ba e Gilberto, numa bom-
ba, obrigaram Marcos Felipe 
a fazer boas defesas. Ainda 
assim, os cariocas continua-
ram melhores e Fred só não 
marcou porque parou em 
Anderson.

CANSAÇO TRICOLOR
O Fluminense tinha tudo 
para resolver logo o jogo, 
mas perdeu o fôlego. Mar-
cão tirou Fred e Luiz Hen-
rique (cansado e que pediu 
para sair) e colocou Caio 
Paulista e Michel Araújo, 
aos 13. As substituições pio-
raram a equipe, que caiu de 
produção. O time só voltou 
a finalizar com Yago, aos 26, 
mas não chegou mais com 
facilidade, nem criou. Me-
nos mal que o Bahia seguiu 
inoperante no ataque. Só no 
fim que os baianos pressio-
naram e Marcos Felipe sal-
vou em cabeçadas de Ernan-
do e Alesson. 

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/
SP). Gol: Luiz Henrique (aos 32 minutos
do 1º tempo). Público: Jogo com
portões fechados.

Anderson, João Pedro (Zeca), Ernando, 
Lucas Fonseca e Juninho Capixaba n ; 
Gregore, Ronaldo (Gabriel Novaes), 
Danielzinho (Fessin) e Ramírez 
(Ramon); Thiago (Alesson) e Gilberto. 
Técnico: Dado Cavalcanti.

Marcos Felipe, Calegari, Nino n , Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli (André), Yago 
e Nenê (Hudson); Luiz Henrique 
(Michel Araújo), Lucca (John Kennedy) 
e Fred (Caio Paulista).
Técnico: Marcão

BAHIA 0

FLUMINENSE 1

FICHA DO JOGO

Martinelli leva 
a melhor na 
disputa de 
bola: outra 
boa atuação 
com a camisa 
tricolor

FOTOS DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Observado 
por Nino, 
Fred tenta 
a cabeçada: 
atacante foi 
decisivo para a 
vitória na Bahia

O time de 

Marcão se 

aproxima 

cada vez mais 

da sonhada 

vaga na Liber-

tadores. Está 

em 5º lugar, 

a dois pontos 

do São Paulo
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Flamengo

Clássico de 
opostos no 
Maracanã 
No último duelo entre cariocas no 
Brasileiro, Flamengo mira título e Vasco 
quer escapar do rebaixamento à Série B

F
lamengo e Vasco fazem 
hoje, às 21h, no Mara-
canã, o último clássico 

carioca do Campeonato Bra-
sileiro. Em jogo válido pela 
34ª rodada, os dois clubes 
têm objetivos bem diferentes 
na reta final da competição. 
O Rubro-Negro mira o títu-
lo, enquanto o Cruzmaltino 
quer evitar o rebaixamento 
para a Série B.

Em situação delicada na 
tabela, o Vasco vive o seu 
maior jejum na história con-
tra o maior rival. Ao todo são 
16 jogos sem vencer o Fla-
mengo. A última vitória cruz-
maltina acontece em abril de 
2016, no Campeonato Cario-

ca. Naquela ocasião, o Vasco 
bateu o Rubro-Negro e avan-
çou para ser bicampeão do 
Estadual.

Para enfrentar o Vasco, o 
Flamengo terá o desfalque 
de Rodrigo Caio. Diego Alves 
dificilmente terá condições 
de jogo. Gérson é dúvida. 
Ceni deverá escalar a equi-
pe com: Hugo Souza (Diego 
Alves); Isla, Gustavo Hen-
rique, Willian Arão e Filípe 
Luis; Diego, Gerson (João 
Gomes), Éverton Ribeiro e 
Arrascaeta; Bruno Henrique 
e Gabriel.

O Cruzmaltino não pode-
rá contar com Leandro Cas-
tan para o duelo. Luxembur-

go deverá escalar o Vasco 
com: Fernando Miguel; Léo 
Matos, Ricardo Graça, Mar-
celo Alves e Henrique; Bru-
no Gomes, Léo Gil e Benítez; 
Yago Pikachu, Talles Magno 
(Gabriel Pec) e Germán Cano.

O duelo também marca o 
reencontro de Vanderlei Lu-
xemburgo com o Flamengo. 
Na temporada de 2019, di-
rigindo o Vasco, o treinador 
foi bastante elogiado pela 
postura com a qual seu time 
enfrentou o Rubro-Negro, 
então comandado pelo por-
tuguês Jorge Jesus, no Cam-
peonato Brasileiro. Em um 
clássico eletrizante, as equi-
pes empataram por 4 a 4.

Torcida do 

Vasco aposta 

no talento 

de Benítez 

para bater o 

arquirrival no 

Maracanã 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Gabigol é 

a arma do 

Flamengo 

para manter o 

time na briga 

pelo título 

brasileiro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Vasco

Exames constataram 
que o goleiro Diego 
Alves tele nova lesão 
na coxa direita e pode 
desfalcar o Fla no 
restante do Brasileiro

 N O Flamengo pode ter um 
desfalque importante para 
o clássico contra o Vasco. Se-
gundo o “UOL”, o meia Ger-
son, que foi substituído na 
partida contra o Sport com 
dores no pé, não treinou on-
tem e é dúvida para o duelo.

No entanto, sua presença 
em campo ainda não está 
descartada. Ele segue em 
tratamento e os médicos 
devem reavaliar a situação 
antes da partida.

Quem também está fora 
do clássico é o goleiro Diego 
Alves. Os exames consta-
taram uma lesão no mes-
mo local da lesão anterior, 
na coxa direita. O arquei-
ro, que vai fazer tratamen-
to, havia voltado a jogar 
após 40 dias afastado dos 
gramados. 

Na partida contra o Sport, 
na última rodada, voltou a 
sentir e precisou ser substi-
tuído por Hugo Souza. Ele 
ficou de fora das últimas 
sete partidas do Flamen-
go e pode ser que não volte 
a atuar nesta reta final do 
Brasileirão.

GERSON NÃO 
TREINA E É 
DÚVIDA HOJE

 N Vanderlei Luxemburgo deve 
fazer mudanças no Vasco. O 
técnico testou a equipe com 
a entrada de Gabriel Pec no 
ataque. Além da entrada de 
Pec, que deve ser titular pela 
primeira vez sob o comando de 
Luxa. Ricardo Graça deve for-
mar a zaga ao lado de Marcelo 
Alves, já que Leandro Castan 
foi expulso no jogo contra o 
Bahia, no último domingo.

O Tribunal Regional do 
Trabalho da Primeira Região 
(TRT-1) não acatou o pedi-
do do Vasco para que o Ato 
Trabalhista pudesse ser pago 
novamente em parcelas. No 
entanto, ainda não foi ana-
lisado um pedido de efeito 
suspensivo, por isso, por ora, 
o Cruzmaltino fica livre de pa-
gar os R$ 8 milhões cobrados. 

A diretoria se manifestou 
sobre a decisão do TRT, em 
comunicado divulgado pela 
assessoria de imprensa: “Já re-
corremos da decisão e o assun-
to está sendo tratado com a 
devida prioridade pelo depar-
tamento jurídico, mas não po-
demos nos manifestar sobre 
processos em andamento”.

LUXA PODE 
BARRAR 
TALLES MAGNO

VOCÊ SABIA
TRT não acatou o 
pedido do Vasco para 
que Ato Trabalhista 
seja pago em parcelas. 
Diretoria recorreu

Rogério Ceni 
aponta o caminho 
da vitória: atacar 
em busca dos gols 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Luxemburgo 
ainda não 

definu a 
escalação do 
Vasco para o 

clássico

DANIEL CASTELO BRANCO
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Botafogo

‘Não adianta contratar 
se não for para resolver’
Ídolo alvinegro, ex-zagueiro Mauro Galvão avalia a temporada e fala sobre reformulação no Botafogo

C
om 99% de risco de jo-
gar a Série B na próxima 
temporada, o Botafogo 

vive uma situação crítica no 
Campeonato Brasileiro. Cien-
te disso, já projeta uma grande 
reformulação no elenco, co-
mandada pelo novo presiden-
te alvinegro, Durcesio Mello, e 
por Eduardo Freeland, diretor 
de futebol, recém-chegado. De 
olho no planejamento para a 
próxima temporada, o Ataque 
conversou com o ex-jogador e 
ídolo alvinegro Mauro Galvão, 
que falou sobre a sua expecta-
tiva em relação ao futuro do 
Glorioso.

“Podemos avaliar o que 
aconteceu nesta temporada. 
O Botafogo contratou jogado-
res que não vieram para resol-
ver. Tem que contratar jogador 
para somar, não resolver. Quem 
soma é matemático, você tem 
que trazer jogador para resol-
ver. Jogadores para “ajudar” se-
riam jogadores da base. Trazer 
jogador para inchar a folha, só 
tira o espaço dos meninos da 
base. Jogador “meia boca” é a 
pior coisa que tem”, frisou.

Além disso, o ex-zagueiro 
falou sobre atletas do atual 
elenco que podem ajudar a 
equipe na próxima tempora-
da. “Eu acho que o Botafogo 
tem uma boa dupla de zaga, 
tem o Diego Cavalieri, são jo-
gadores que o clube pode con-
tar para a próxima tempora-
da”, opinou.

A temporada que começou 
em 2020 e estende até o come-
ço de 2021 foi de muitas mu-

danças no comando técnico 
do Botafogo. Ao todo, o clube 
teve cinco técnicos. Alberto 
Valentim foi o primeiro, de-
pois vieram Paulo Autuori, 
Bruno Lazaroni, o argentino 
Ramón Diaz, que nem chegou 
a estrear, e, agora, Eduardo 
Barroca que ocupa a função. 

Sobre a possível manu-
tenção do atual treinador no 
comando da equipe, que ain-
da não está definida, Mauro 
Galvão afirmou que é preciso 
analisar melhor o cotidiano 
do clube carioca para saber 

se o trabalho está sendo bem 
feito, ainda que os resultados 
dentro do campo não sejam 
bons.

“Só as pessoas que es-
tão ali, trabalhando com ele 
(Barroca), é que podem dizer 
se o trabalho é bom ou não. 
Treinador, ao meu modo de 
ver, não faz milagre. Se você 
não tiver uma boa equipe, 
não tiver jogadores que você, 
principalmente, indique, fica 
bem difícil”, afirmou Mauro 
Galvão, que ainda analisou a 
atual temporada do Botafogo.

“A situação é muito difícil. 
Para conseguir escapar do re-
baixamento tem que muita 
coisa dar certo, e acho que até 
o próprio grupo que está lá, 
não tem condições de reverter 
este quadro. O Botafogo aca-
bou criando muita confusão, 
em termos de planejamento, 
muitos treinadores, treinador 
não assume, contratações que 
deixam a desejar, jogadores 
que estão finalizando a car-
reira”, disse.

Na preparação para o due-
lo contra o Palmeiras, a dire-
toria do Botafogo repreen-
deu, afastou do jogo e expôs 
os nomes dos jogadores que 
se atrasaram para os trei-
nos da equipe. Essa atitude 
acabou gerando alguma po-
lêmica e recebeu críticas do 
ex-presidente do clube, Car-
los Eduardo Pereira. Segundo 
Mauro Galvão, externar esse 
tipo de situação, que costu-
ma ser resolvida internamen-
te, mostra que o clube está 
desorganizado.

“Externar essas situações, 
que são internas, de vestiá-
rios, demonstra uma falta 
de organização, uma falta de 
comando, e isso é grave. Tem 
que acertar para a próxima 
temporada, e jogadores que 
não estão neste perfil têm 
que sair, mesmo que seja um 
bom jogador, se ele não tem 
comprometimento é melhor 
ir embora”, concluiu. 

Mauro Galvão nos tempos de Botafogo: classe com a bola nos pés e títulos importantes em General Severiano

ARQUIVO

Matéria do estagiário João Vitor Campos, 

sob a supervisão de Pedro Logato

Mauro Galvão 
fez parte do time 
campeão carioca de 
1989, que encerrou 
jejum de 21 anos do 
Botafogo sem títulos
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Botafogo

Treinador não faz 
milagre. Se você não 
tiver uma boa equipe, 
jogadores que você 
indique, fica  
bem difícil
MAURO GALVÃO,
Ex-zagueiro

Para conseguir escapar 
do rebaixamento tem 
que muita coisa dar 
certo. O grupo que está 
lá não tem condições 
de reverter este quadro
MAURO GALVÃO,
Ex-zagueiro
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNos últimos 16 jogos, o Vas-
co não sabe o que é vencer o 
Flamengo. São sete derrotas e 
nove empates. Detalhe é que, 
na gestão e Alexandre Cam-
pello, o Gigante da Colina não 
conseguiu uma vitória diante 
do maior rival. Agora é a era de 
Jorge Salgado e os jogadores, 
incomodados com os números, 
querem mudar esse panorama 
com a camisa do Cruzmalti-
no. Não tem motivação maior, 
principalmente para os que 
chegaram agora, do que come-
çar o ano vencendo o principal 
adversário na história.

JEJUM ENORME

NÃO É FINAL, MAS É

F
lamengo e Vasco. A bola rola hoje no Mara-
canã, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. Não 
é final oficialmente, mas é final na cabeça e 

pela situação das duas equipes na competição. Já 
começo destacando que, de uma coisa, eles não 
poderão reclamar: o gramado. Aliás, será lindo ver, 
depois de muito tempo, um grande clássico com 
um gramado perfeito. Quatro pontos separam In-
ternacional e Flamengo. O Colorado vai jogar no 
mesmo horário, contra o Athletico-PR na Arena 
da Baixada. Não tem outro resultado interessante 
para o time de Rogério Ceni, mesmo com um pos-
sível tropeço do Inter. É vencer. Se o Fla não ven-
cer, fica cada vez mais longe do título. Já o Vasco 
também tem sua decisão. Mesmo que reconheça 
o rival como um time melhor, é clássico, amigo. É 
sangue nos olhos para se distanciar cada vez mais 
da zona de rebaixamento. 

 nO Botafogo saiu com o 1 
a 1 do Allianz Parque. Não 
venceu e acredito que nem 
o mais otimista dos botafo-
guenses acredita que o Al-
vinegro vai conseguir se li-
vrar do rebaixamento. Não 
está tudo bem, está péssimo, 
mas se tem algo que dá para 
pensar positivamente é na 
utilização da base do clube. 
Matheus Nascimento (foto), 
Cesinha, Rafael Navarro e 
alguns outros nomes mos-
traram vontade e qualidade 
para já começar a montar 
uma base para a Série B do 
Brasileirão e reerguer o Fo-
gão. Foco nos garotos. Esse é 
o caminho.

É PENSAR NO 
FUTURO

DM CHEIO NA RETA FINAL

 nDiego Alves, Rodrigo Caio 
e Gérson. Os três jogadores 
são titulares absolutos do Fla-
mengo. Ídolos e campeões. 
Mas devem ficar fora da parti-
da contra o Vasco, assim como 
tem sido, principalmente com 
os dois primeiros. O goleiro e 
o zagueiro sofreram com le-
sões a temporada inteira e, 
como disse no outro texto, em 

uma “final”, vão desfalcar o ru-
bro-negro de novo. Parece até 
que não se recuperam direito 
para manter a sequência. Já 
o volante aguarda uma nova 
avaliação do inchaço em seu 
pé direito para conseguir ir 
à campo e ajudar o Fla. Reta 
final com departamento mé-
dico cheio. Situações que de-
finem um campeonato.

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  /SEGUNDA

Sport 0 x 3 Flamengo Ilha do Retiro

33ª RODADA  /TERÇA

Palmeiras 1 x 1 Botafogo Allianz Parque

34ª RODADA  /ONTEM

Grêmio 3 x 3 Santos Arena do Grêmio

Bragantino 2 x 0 Atlético-GO Nabi Abi Chedid

Corinthians 2 x 1 Ceará Neo Química Arena

Bahia 0 x 1 Fluminense Itaipava A. Fonte Nova

Goiás 1 x 0 Atlético-MG Serrinha

 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 34 18 6 10 58 42 16 58,8%

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

 5º Fluminense 56 34 16 8 10 49 40 9 54,9%

 6º Palmeiras 53 33 14 11 8 46 32 14 53,5%

 7º Grêmio 53 34 12 17 5 46 35 11 52,0%

 8º Corinthians 48 33 13 9 11 41 39 2 48,5%

 9º Bragantino 47 34 12 11 11 48 39 9 46,1%

 10º Santos 46 33 12 10 11 47 47 0 46,5%

 11º Athletico-PR 45 33 13 6 14 31 31 0 45,5%

 12º Ceará 45 34 12 9 13 48 46 2 44,1%

 13º Atlético-GO 45 34 11 12 11 34 40 -6 44,1%

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

 15º Bahia 36 34 10 6 18 38 55 -17 35,3%

 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 32 34 8 8 18 34 57 -23 31,4%

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

 20º Botafogo 24 33 4 12 17 28 52 -24 24,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA /  17/2

Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

34ª RODADA / HOJE

Fortaleza x Coritiba 18h30 Castelão

Flamengo x Vasco 21h Maracanã

Athletico-PR x Internacional 21h Arena da Baixada

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / AMANHÃ

Botafogo x Sport 20h Nilton Santos

São Paulo x Palmeiras 19h Morumbi

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

DANIEL CASTELO BRANCO

Clássico de hoje é decisivo para Flamengo e Vasco no Brasileirão
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