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Na primeira partida após o rebaixamento para a Série B, Botafogo repete erros, volta a jogar mal e vê o Grêmio 

tirar onda no Nilton Santos. Já são nove rodadas sem um triunfo alvinegro no Campeonato Brasileiro. P. 4 e 5

sem fim2 5X
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Flamengo

Fla encaminha empréstimo de César 
Rubro-Negro negocia goleiro com o Atlético-GO, arcará com 50% do salário e receberá 2 joias do time goiano 

O Atlético-GO avançou 
nas negociações com a 
diretoria do Flamengo 

e encaminhou a contratação 
de César, do Rubro-Negro 
carioca, para a temporada 
2021. O goleiro embarcará 
para se apresentar ao novo 
clube ao término do Cam-

O goleiro 
César não 
vinha sendo 
aproveitado 
pelo técnico 
Rogério Ceni 
no Brasileiro

peonato Brasileiro 2020, no 
fim deste mês.

A negociação pelo lado do 
Atlético-GO foi comandada 
pelo presidente Adson Batis-
ta, que tem uma ótima relação 
com a diretoria do Flamengo, 
principalmente com o man-
datário carioca, Rodolfo Lan-
dim. As conversas evoluíram 
nas últimas horas e os clubes 
chegaram a um acordo, faltan-
do apenas a troca de documen-
tação necessária e a assinatura 
de contrato.

O Flamengo topou ceder 
César por empréstimo até 

dezembro, pagando 50% do 
salário do goleiro, mas, por 
outro lado, segundo apurou 
a reportagem com fontes 
do Rubro-Negro, o receberá 
de forma definitiva duas jo-
vens promessas do Sub-15 da 
equipe goiana: o meia Gil e o 
volante Da Silva.

MENGÃO PRECAVIDO

O atual vínculo de César com 
o Flamengo vai até abril de 
2022. Com o empréstimo, a 
tendência é que ele e o clu-
be estendam o compromisso 
para que o Rubro-Negro não 

corra o risco de perdê-lo de 
graça após retornar do em-
préstimo ao Atlético-GO, que 
não terá opção de compra, 
conforme estabelecido em 
contrato.

César perdeu espaço no 
Flamengo com a ascensão de 
Hugo, que se tornou segunda 
opção do técnico e Rogério 
Ceni e tem substituído Die-
go Alves, contunido, nos jo-
gos do Brasileiro. Em quatro 
anos, o goleiro disputou 45 
partidas, sendo 11 em 2020, 
12 em 2019, 18 em 2018 e 4 
em 2017.

 N O Flamengo perdeu uma 
grande oportunidade no 
Brasileiro ao empatar com 
o Bragantino. Além de não 
assumir a liderança da com-
petição, ao menos de forma 
momentânea, ainda viu suas 
possibilidades de título se 
reduzirem, de acordo com o 
portal “Infobola”.

Segundo o site, que traz os 
cálculos do matemático Tris-
tão Garcia, o Flamengo viu as 
suas chances de título caírem 
de 30% para 23%. O Interna-
cional, que entra em campo 
hoje, contra o Sport, no Beira
-Rio, e pode aumentar a dife-
rença na liderança para quatro 
pontos, tem 73% de possibili-
dades de título.

São Paulo e Atlético-MG 
são as outras equipes que ain-
da alimentam a possibilidade 
de serem campeões do Brasi-
leiro. Os dois times aparecem 
com apenas 2% de chances de 
conquistarem o torneio. 

VACILO DEIXA 
TÍTULO AINDA 
MAIS DISTANTE

César perdeu 
espaço com 
a ascensão 
de Hugo, que 
se tornou 
a segunda 
opção no gol 
do Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br 45
PARTIDAS
Fez o goleiro 
César com 
a camisa do 
Flamengo: 11 
em 2020, 12 
em 2019, 18 em 
2018 e apenas 
4 em 2017
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Flamengo

Tragédia do Ninho: famílias 
ainda esperam indenização
Após dois anos, Ministério Público denunciou 11 pessoas pelo crime de incêndio culposo

O 
incêndio que vitimou 
dez atletas das cate-
gorias de base do Fla-

mengo completou, ontem, 
dois anos. Duas famílias ain-
da esperam até hoje por um 
acordo financeiro com o clu-
be. Trata-se dos parentes do 
goleiro Christian Esmério e a 
mãe do meia Rykelmo.

De acordo com o portal 
“UOL”, os familiares do ar-
queiro preparam documen-
tação para acionar o Fla-
mengo na Justiça. Já a mãe 
do jovem meia aguarda os 
próximos passos do proces-
so, iniciado em 2019.

O Flamengo fechou acordos 
e chegou a nove resoluções em 
11 tratativas. Houve um deno-
minador comum com as famí-
lias de Arthur Vinicius, Pablo 
Henrique, Samuel, Athila 
Paixão, Bernardo Piseta, Ged-
son Santos, o Gedinho, Jorge 
Eduardo, Vitor Isaias, e com o 
pai de Rykelmo.

No último dia 15, o Mi-
nistério Público denunciou 
11 pessoas pelo crime de in-
cêndio culposo qualificado 
pelos resultados de morte e 
lesão grave, todas apontadas 
como responsáveis pela tra-
gédia que vitimou dez garo-
tos. Na lista de acusados está 
Eduardo Bandeira de Mello, 
ex-presidente do Flamengo.

“Reitero minha total solida-
riedade às famílias das crian-
ças. A denúncia contra mim é 
injusta, sem fundamento e in-
coerente com a atuação do pró-
prio Ministério Público junto 
ao clube desde 2012, além de 
ter ignorado todas as informa-
ções prestadas ao longo des-
ses dois anos pela defesa”, disse 
Bandeira de Mello.

O MP rechaçou a existên-
cia de fatores externos como 
as causas pela tragédia, cul-
pando exclusivamente os 
responsáveis pelo clube. Na 
noite da tragédia, uma tem-
pestade caiu sobre o CT do 
Ninho, o que foi apontado 
como a causa para um even-
tual curto-circuito nos apa-
relhos de ar condicionado do 
alojamento. 

 N A dor vai dando espaço à 
saudade. Quando vê Hugo 
Neneca no gol do Flamengo, 
Andreia de Oliveira lembra do 
potencial do filho Christian 
Esmério, goleiro que treinou 
junto com o atual titular e ti-
nha passagem por seleção de 
base. Mesmo dois anos após 
o incêndio — completados 
ontem — no Ninho do Urubu, 
que matou dez jovens das 

‘O FLAMENGO INTERROMPEU O SONHO DO MEU FILHO’

categorias de base do Rubro-Ne-
gro, ela resiste a um acordo finan-
ceiro, ao lado do pai do garoto, 
Cristiano, apesar dos apelos re-
centes do clube para fechar com 
a última família restante.

“Hoje sinto mais saudade. Sau-
dade de ter a presença do meu 
filho. No primeiro ano, a gente 
não conseguia aceitar. Vejo os 
meninos que jogavam com ele 
c re s ce n d o  e  p e n s o  e m  co m o 

estaria agora. Dói muito”, dis-
se Andreia.

Todos os outros nove jovens 
mortos já tiveram ao menos um 
representante convencido pelo 
Flamengo a aceitar os valores 
de pensão e indenização. A mãe 
de Rykelmo Viana é a única que 
foi à Justiça. Os pais de Christian 
aguardam o fim das investigações 
para seguir o mesmo caminho. E 
pensam no legado do filho.

Hoje sinto mais 
saudade. Saudade de 
ter a presença do meu 
filho. No primeiro ano, 
a gente não conseguia 
aceitar. Dói muito
ANDREIA DE OLIVEIRA,
Mãe de Christian Esmério

Sede do CT do Ninho 
do Urubu: palco de uma 

tragédia em 2019
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A defesa do 
Botafogo bateu 

cabeça para segurar 
o ataque do Grêmio, 

que deitou e rolou 
nas jogadas aéreas

Em nova noite de horrores, Fogão 
chega ao nono jogo sem vitória
Na primeira partida após rebaixamento, Alvinegro não oferece resistência ao Grêmio e perde por 5 a 2 no Niltão

A
 goleada de 5 a 2 impos-
ta pelo Grêmio, ontem à 
noite, no Estádio Nilton 

Santos, corroborou os péssimos 
números na fatídica campanha 
que selou, com quatro rodadas 
de antecedência, o rebaixamen-
to do Botafogo para a Série B do 
Brasileiro. Com o destino trági-
co selado e sem vencer há nove 
jogos, o Glorioso, emocional-
mente aos cacos, foi atropelado, 
em ritmo de treino, no segun-
do tempo. Na disputa de uma 
vaga na Libertadores, o Trico-
lor Gaúcho não teve piedade da 
promissora, mas inexperiente, 
garotada alvinegra.

Acostumado a resolver os 

Botafogo

problemas alvinegros dentro 
das quatro linhas, Lucio Fla-
vio, agora à beira do gramado, 
estreou no comando interino 
do Botafogo. Na rodada se-
guinte à que decretou a que-
da para a Segundona, o antigo 
dono da camisa 10 manteve a 
base do antecessor, Eduardo 
Barroca, e entrou em campo 
com oito promessas. Vetado 
às vésperas do início do jogo, 
Victor Luis foi substituído 
pelo lateral-esquerdo Hugo.

Após o perigoso chute de 
fora da área de José Welison, 
o Botafogo pagou o preço pela 
falta de pegada no meio de 
campo e espaços deixados na 

defesa. Aos seis minutos, Ali-
son abriu o placar, após uma 
envolvente troca de passes. 
Aos 16, Jean Pyerre, em co-
brança de falta, aumentou a 
vantagem.

Com a bola nos pés, o Glo-
rioso, do meio para frente, 
incomodou. Cada vez mais à 
vontade, Matheus Nascimen-
to, de 16 anos, deu trabalho a 
David Braz e mostrou bom en-
tendimento ao lado de Navar-
ro. Mas a experiência de Mai-
con, dono do meio de campo, 
prevaleceu para desacelerar o 
ritmo imposto pela garotada.

Na volta do intervalo, o pa-
norama não mudou. Churín 

converteu o pênalti cometi-
do por Hugo e aumentou a 
angústia do torcedor alvine-
gro, aos oito minutos. Navar-
ro mostrou força para ganhar 
de David Braz na corrida e 
diminuir o prejuízo, aos dez 
minutos. No desespero, o Bo-
tafogo, com Lecaros, Kayque 
e Matheus Babi se abriu e se 
desorganizou. Com dois belos 
gols, Matheus Henrique fez 
dois gols em quatro minutos. 
O golpe foi duro. Na lona, o 
Botafogo diminuiu com Babi, 
de cabeça, aos 36 minutos. 
Mas foi pouco, o retrato da 
campanha alviengra ao longo 
da competição.

Ex-jogador alvinegro, 
Lucio Flavio estreou 
como técnico interino 
do Botafogo, no lugar 
de Eduardo Barroca, 
demitido no sábado
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RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

34ª RODADA  /QUARTA
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

34ª RODADA  /QUINTA
Fortaleza 3 x 1 Coritiba Castelão

Flamengo 2 x 0 Vasco Maracanã

Athletico-PR 0 x 0 Internacional Arena da Baixada

30ª RODADA  (JOGOS ADIADOS) /SEXTA
Botafogo 0 x 1 Sport Maracanã

35ª RODADA  /SÁBADO
Bahia 3 x 3 Goiás Fonte Nova

Atlético-GO 1 x 1 Santos Antônio Accioly

35ª RODADA  /DOMINGO
Bragantino 1 x 1 Flamengo Nabi Abi Chedid

35ª RODADA  /ONTEM
Botafogo 2 x 5 Grêmio Nilton Santos

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

 1º Internacional 66 34 19 9 6 57 31 26 64,7%

 2º Flamengo 65 35 19 8 8 63 44 19 61,9%

 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 Grêmio 56 35 13 17 5 51 37 14 53,3%

 7º Palmeiras 53 33 14 11 8 46 32 14 53,5%

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

 9º Bragantino 48 35 12 12 11 49 40 9 45,7%

 10º Santos 47 34 12 11 11 48 48 0 46,1%

 11º Athletico-PR 46 34 13 7 14 31 31 0 45,1%

 12º Atlético-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6 43,8%

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

 14º Sport 38 34 11 5 18 27 44 -17 37,3%

 15º Fortaleza 38 34 9 11 14 31 35 -4 37,3%

 16º Bahia 37 35 10 7 18 41 58 -17 35,2%

 17º Vasco 37 34 9 10 15 34 49 -15 36,3%

 18º Goiás 33 35 8 9 18 37 60 -23 31,4%

 19º Coritiba 28 34 6 10 18 29 47 -18 27,5%

 20º Botafogo 24 35 4 12 19 30 58 -28 22,9%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / 17/2

Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / 19/2

São Paulo x Palmeiras 19h Morumbi

35ª RODADA / AMANHÃ

Internacional x Sport 19h Beira-rio

Fortaleza x Vasco 19h15 Castelão

São Paulo x Ceará 21h Morumbi

Fluminense x Atlético-MG 21h30 Maracanã

Corinthians x Athletico-PR 21h30 Neo Química Arena

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

Local: Estádio Nilton Santos. Árbitro: 
Rodrigo Dalonso (SC). Gols: 1º tempo - Alis-
son (6 minutos) e Jean Pyerre (16 minutos). 
2º tempo - Churín (8 minutos), Rafael 
Navarro (10 minutos), Matheus Henrique (28 
e 36) e Matheus Babi (36 minutos). Renda e 
público: Jogo com portões fechados.

Diego Loureiro, Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; 
José Welison (Kayque), Romildo (Matheus 
Babi) e Caio Alexandre; Matheus 
Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro 
(Lecaros). Técnico: Lucio Flavio

Paulo Victor, Vanderson (Ferreirinha), Paulo 
Miranda, David Braz e Cortez; Matheus 
Henrique (Thaciano) , Maicon (Lucas Silva) e 
Jean Pyerre; Pepê, Alisson e Diego Churín 
(Isaque). Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO 2

GRÊMIO 5

FICHA DO JOGO

DIEGO LOUREIRO: Falhou no segundo 
e no quarto gols do Grêmio. NOTA 4

KEVIN: Outra exibição apática. Fraco 
no setor defensivo e pouco objetivo 
nas idas ao ataque. NOTA 4

KANU: Um dos poucos motivos de 
alegria para o torcedor. Fez outra boa 
partida. NOTA 7

SOUSA: Mostrou que será importan-
te em 2021 para o Botafogo tentar 
voltar à Série A. NOTA 7

HUGO: Não comprometeu. Foi bem ao 
ataque. NOTA 6

MARCELO: Entrou no fim. SEM NOTA

ZÉ WELISON: Pouco efetivo na saída 
de bola e pior no combate. NOTA 4

KAYQUE: Entrou no segundo tempo 
e foi mal. NOTA 4

ROMILDO: Deu uma assistência, 
mas cometeu pênalti infantil. NOTA 4

BABI: Acionado no segundo tempo, 
fez boas jogadas e um gol. NOTA 7

CAIO ALEXANDRE: Bem nas 
armações das jogadas, mas pecou na 
marcação. NOTA 6

CESINHA: Muita correria e pouco 
futebol. NOTA 5

WARLEY: Entrou no fim. SEM NOTA.

NAVARRO: Fez mais um gol e boas 
jogadas até ser substituído por cansaço. 
Um dos melhores em campo. NOTA 8

LECAROS: Mostrou disposição, deu 
gás  ao ataque. NOTA 6,5

MATHEUS NASCIMENTO: Apesar 
da pouca idade, chama a responsabi-
lidade. NOTA 8

LÚCIO FLÁVIO: Substitiu o demitido 
Barroca e fez o que estava ao seu 
alcance. Cumpriu tabela enquanto a 
diretoria busca um novo profissional 
para assumir o comando técnico 
alvinegro na próxima temporada. 
NOTA 6

Com dois gols relâmpagos, em apenas 
16 minutos, teve tanquilidade para 
construir o resultado e chegar à vitória 
para ficar mais perto de uma vaga na 
Libertadores da América.

BOTAFOGO

GRÊMIO

ATUAÇÕES

Grêmio

Matheus Henrique fez dois, para agonia do goleiro Diego Loureiro (D)

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

VOCÊ SABIA
Com o triunfo, o 
Grêmio encerrou  
um jejum de  
sete jogos sem 
vencer no Brasileiro
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Botafogo

Herói do Carioca de 1989, Maurício 
mostra confiança: ‘Solução é a base’

Ídolo alvinegro 
revela ter o sonho 
de participar da 
formação de 
novos jogadores 
alvinegros

U
m novo planejamento, 
focado na base, é, na 
opinião de Maurício, 

ídolo da torcida do Botafo-
go, a receita para o Glorioso 
retornar à Série A do Brasi-
leiro e reviver os bons tem-
pos no futebol. Em conversa 
com o Ataque, o autor do his-
tórico gol do título do Cam-
peonato Carioca de 1989, que 
encerrou o jejum de 21 anos 
sem conquistas alvinegras, 
mostrou confiança no plane-
jamento que vem sendo ela-
borado pela nova direção do 
Botafogo, presidido por Dur-
cesio Mello.

“O presidente novo está 
com uma dinâmica diferen-
te, com nova metodologia, e 
creio que fará uma direção 
diferenciada. Acho que ele 
vai aproveitar os profissio-
nais que estão se destacan-
do no clube. Acredito que 
o caminho seja esse, com a 
nova gestão, com uma meto-
dologia que prioriza a base e 
o torcedor poderá vir junto”, 
afirmou.

Atualmente empresário, 

Maurício revelou que tem 
como sonho participar da 
formação de jovens talentos 
na base do Botafogo e ajudar 
o clube a voltar para o cami-
nho das grandes conquistas.

“Desejo participar da base 
do Botafogo. É um sonho. É 
na base que nós conseguimos 
resgatar o clube. Você vê que 

é na base que os grandes clu-
bes conseguem se fortalecer. 
Por conta da qualidade técni-
ca, e também com possíveis 
vendas. É um trabalho sério”, 
disse.

Sobre a atual temporada, 
que terminou com o rebai-
xamento para a Série B do 
Brasileiro, o ex-atacante afir-

mou que acredita que a falta 
de planejamento da antiga 
gestão de futebol tenha sido 
o principal motivo da queda 
do Glorioso.

“É triste um clube com 
tantos ídolos e recordações 
fantásticas passar por um 
momento como esse. A par-
te de gestão foi a principal 
responsável, quem estava no 
departamento de futebol, as 
escolhas dos jogadores e as 
mudanças de treinadores. 
Acredito que a gestão te-
nha cometido muitos erros”, 
avaliou.

Sobre o atual elenco alvi-
negro, Maurício afirma que, 
apesar dos maus resultados, 
há jogadores com qualidade. 
O ex-atacante fez elogios a 
alguns jovens do elenco al-
vinegro. “Babi teve bons mo-
mentos, mas acabou saindo 
do time, e acho que desmo-
tivou. As mudanças de téc-
nico atrapalharam muito a 
equipe na temporada. Tirou 
a motivação. O Matheus está 
com moral, acho que tem 
que dar continuidade, ele 
é jovem, mas precisa jogar. 
Eu comecei com 17 anos. Ele 
precisa ter oportunidade, 
mesclado com experiência, 
sempre orientando o garoto”, 
orientou. 

Por fim, Maurício afirmou 
que, além da qualidade técni-
ca, é preciso que os jogadores 
entrem em campo com uma 
postura diferente, quando 
estiverem vestindo a camisa 
do Glorioso. “Acho que faltou 
um pouco de amor ao clube. 
Quando não dá na técnica, 
precisa ir na raça, na paixão. 
Acho que faltou um pouco 
disso aos jogadores. O elen-
co não é ruim”, finalizou.

Acho que fal-
tou um pouco 
de amor ao 
clube. Quan-
do não dá na 
técnica, pre-
cisa ir na raça, 
na paixão. 
MAURÍCIO,
Ex-jogador 
alvinegro

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br

Maurício 
lamenta o 
rebaixamento 
para a Série 
B, mas vê 
qualidade no 
atual elenco
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

MUNDIAL DE CLUBES

Lewandowski brilha 
e leva o Bayern de 
Munique à decisão
Equipe alemã bate o 
Al Ahly e vai pegar o 
Tigres, que eliminou 
o Palmeiras, na final

Sem dificuldade, o Bayern de 
Munique-ALE confirmou o 
favoritismo e venceu por 2 a 
0 o Al Ahly-EGI, para chegar 
à final do Mundial de Clubes 
da Fifa, em Doha, no Catar. 
Melhor do mundo na tempo-
rada passada, o polonês Ro-
bert Lewandowski marcou 
os dois gols e fará um duelo 
à parte com o francês Gig-
nac, artilheiro da competi-
ção, com três gols, e do Tigres 
(México), adversário de quin-
ta-feira, às 15h (de Brasília).

Apesar de não ter levado 
susto algum, pode-se dizer 
que o resultado para o Ba-
yern de Munique foi mais 
duro do que o esperado. Afi-

Lewandowski fez os dois gols do Bayern de Munique sobre o Al Ahly 

nal, a equipe dominou o jogo, 
principalmente no primeiro 
tempo, quando Lewandows-
ki abriu o placar logo aos 16 
minutos. Parecia que viria 
uma goleada, entretanto, os 
alemães desperdiçaram vá-
rias chances e só marcaram 
o segundo gol no fim.

Na segunda etapa, os egíp-
cios se esforçaram e busca-
ram equilibrar as ações, mas 
a diferença técnica entre as 
equipes é enorme e eles mal 
assustaram. Apesar disso, o 
Bayern, que seguiu criando, 
só resolveua a partida aos 40, 
quando Lewandowski mar-
cou o segundo gol.

Com o resultado, o Al 
Ahly vai disputar o terceiro 
lugar na quinta-feira, às 12h, 
com o Palmeiras, eliminado 
pelo Tigres. Já o Bayern bus-
cará mais um título na tem-
porada após conquistar a 
Champions League, o Cam-
peonato Alemão, a Copa da 
Alemanha e as Supercopas 
do país e da Uefa.

 > Doha, Catar

 n Carlos Augusto Montene-
gro, que fazia parte do Comitê 
de Gestão do Botafogo na tem-
porada, criticou duramente o 
goleiro Gatito Fernández pela 
ausência do atleta em quase 
metade da temporada. Para 
Montenegro, Gatito foi covar-
de e não quis jogar a reta final. 
“Pensávamos que estávamos 
bem. Não contávamos com 
a covardia do Gatito de não 
querer jogar”, escreveu. Se o 
paraguaio já não pensava em 
ficar, agora então...

AGORA QUE NÃO 
FICA MESMO

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

VASCO E FLU JOGAM A VIDA

A
manhã, teremos duas decisões pela parte 
de cima e pela parte de baixo da tabela. Co-
meçando pela luta por uma vaga no G-4. E, 

se acha que estou falando do Flamengo, está en-
ganado. Fluminense e Atlético-MG se enfrentam 
no Maracanã. Se você olhasse a competição no 
início, apostaria que o Tricolor, se vencer, poderia 
ficar a um ponto do Galo, que era um dos favo-
ritos ao título? Não, né? É isso que está em jogo, 
já que o time de Marcão tem 56 e o de Sampaoli 
soma 60. Em grande fase, vou apostar no Fluzão. 
Já na parte inferior, teremos um eletrizante Vas-
co e Fortaleza, no Castelão. Uma vitória coloca o 
Gigante da Colina a três pontos do Z-4 e, soman-
do 40, abrindo dois do próprio Fortaleza, três 
do Bahia e ainda de olho na possível vitória do 
Internacional contra o Sport. Seria a rodada per-
feita para aliviar o coração cruzmaltino. Acredito 
nisso. O time já está na capital cearense. Viajou 
mais cedo para concentrar. Restam quatro finais. 
Quero o futebol carioca indo pra cima deles!

Fluminense de Marcão pode ficar a um ponto do Atlético-MG

OUTRO FLAMENGO X VASCO

 n Inter e Sport se enfrentam amanhã. Esse jogo desperta um 
Flamengo x Vasco sem os times entrarem em campo. Uma 
derrota do Inter seria perfeita para o Flamengo apagar o tro-
peço da última rodada e continuar a um ponto do líder, com 
um duelo direto na penúltima rodada. A lógica, que deve ser 
vitória do Colorado, ajuda o Gigante na luta contra o rebai-
xamento, já que o Sport tem 38 pontos. 
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 nCano ficou dois dias sem 
treinar por conta de uma 
gastroenterite. Porém, via-
jou para Fortaleza e a espe-
rança é de que ele jogue. Ape-
sar dos 33 anos, é encarado 
pelo departamento médico 
como um dos jogadores mais 
comprometidos e com cui-
dados com o corpo. Vamos 
ser sinceros? O Gigante pre-
cisa do artilheiro. Nada con-
tra os possíveis substitutos, 
mas não só no Vasco, como 
no Brasil, poucos substitui-
riam o camisa 14 à altura. 
Cano neles!

ATENÇÃO AO 
ARTILHEIRO
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Revelações da 
base brilham 
no Fluminense
Calegari, Luiz Henrique, Martinelli e Marcos 
Felipe vêm se destacando no Brasileirão

A
o longo da temporada, 
a torcida do Fluminen-
se pediu mais oportu-

nidades às promessas das 
divisões de base, enquanto 
diretoria e comissão técni-
ca apostavam numa equipe 
titular mais experiente. En-
tretanto, nesta reta final de 
Brasileirão, os Moleques de 
Xerém parecem ter desabro-
chado e a mescla das duas ge-
rações tem dado resultados.

Enquanto conta com Fred 
e Nenê como apoio, o Flumi-
nense viu Martinelli e Luiz Calegari é uma das gratas revelações do Fluminense no Brasileiro

Henrique decidirem as últi-
mas partidas, com gols sobre 
Bahia e Goiás. Assim como 
Calegari manteve bom nível 
na lateral e Marcos Felipe ga-
rantiu o resultado no gol.

“Essa união entre os mais 
experientes e os mais novos 
é muito boa. Sempre conver-
sam com a gente. Isso ajuda 
para cada vez mais a gente 
ganhar confiança e ter gru-
po unido e forte”, exaltou 
Calegari.

As orientações têm servi-
do para evolução da garota- 

 

O técnico Vanderlei Luxem-
burgo não pôde contar com 
a presença de Germán Cano 
nos dois últimos treinos do 
Vasco. Segundo o site “GE”, o 
argentino precisou ficar fora 
das atividades por conta de 
uma indisposição intestinal, 

mas não deve ser problema 
para a partida contra o For-
taleza, amanhã, no Caste-
lão. O Vasco tem previsão de 
treinar na capital cearense 
hoje e a expectativa é de que 
o atacante argentino Cano 
esteja presente na atividade. 

Quem recebeu elogios de 
Luxemburgo foi o meia Ju-
ninho, de 19 anos. Conside-
rado uma grande promessa 
da base, ele está com moral 
com o treinador, após entrar 
no segundo tempo contra o 
Flamengo e jogar bem. Com 

Atacante, porém, 

não deve ser 

problema para 

encarar o Ceará

isso, deverá ganhar mais 
oportunidades.

“Juninho emagreceu , 
tem treinado bem, mereceu 
oportunidade. Botei no in-
tervalo do jogo, e ele teve 
atuação muito boa. Jogou 
por fora, depois por dentro, 
e conseguiu limpar as joga-
das. Talentoso, tem muita 
qualidade, mas estava acima 
do peso. Precisava dar uma 
enxugada”, disse o treinador, 
após o clássico.

Juninho se envolveu em 
um imbróglio em relação à Cano embarcou para o Ceará

Fluminense

Vasco

da. Autor do gol da vitória 
sobre o Bahia, Luiz Henri-
que saiu da ponta e apareceu 
mais na área. “Fred e Nenê 
estão sempre me orientan-
do muito. Fred pede para eu 
jogar mais perto dele, entrar 
na área para eu fazer gol. Es-
pero continuar ajudando a 
equipe”.

Além dos quatro titulares, 
outras promessas passaram 
a ter mais espaço, casos de 
John Kennedy e Samuel, que 
estavam no sub-23. Com os 
dois, o Fluminense chegou 
a 13 estreias de Moleques de 
Xerém na temporada 2020.

“É uma temporada dife-
rente. Começamos na Copi-
nha, depois no sub-23, teve 
a pandemia e toda essa lou-
cura e depois começamos 
a treinar com os profissio-
nais. Os mais velhos dão 
confiança para a gente evo-
luir. Odair também e agora 
Marcão ainda mais. Foi um 
ano especial para a gente”, 
completou Calegari, que ga-
nhou oportunidade com a 
saída de Gilberto e se firmou 
como titular do Fluminense 
no Brasileiro.

sua renovação. Segundo o 
portal “UOL”, o staff do jo-
gador propôs uma oferta 
acima da que o clube havia 
sugerido anteriormente. 
Após um impasse, o jovem 
estendeu seu vínculo até 31 
de dezembro de 2023.

No novo contrato, a dire-
toria do Vasco estipulou uma 
multa rescisória no valor de 
R$ 50 milhões para o Bra-
sil e de 30 milhões de euros 
(cerca de R$ 193 milhões) 
para o exterior. Destaque na 
Copa São Paulo de 2019, Ju-
ninho soma no profissional 
25 partidas. Ele ainda não 
fez gol desde que subiu de 
categoria.

Com indisposição, Cano não treina


