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Na volta ao Maracanã, Fluminense sua a camisa, mas, disperso no ataque, só empata 
com o Atlético-MG e adia a classificação matemática para a pré-Libertadores. P. 4 e 5
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Fortaleza

Fantasma 
da Série B 
mais forte
Derrota para o Fortaleza mantém o 
Vasco no Z-4 e seriamente ameaçado de 
rebaixamento no Campeonato Brasileiro

O 
Vasco visitou o Forta-
leza, no Castelão, jogou 
mal, sofreu mais uma 

derrota no Campeonato Bra-
sileiro e segue na zona de re-
baixamento. O Leão não to-
mou conhecimento do time 
carioca e sapecou uma vitória 
por 3 a 0, com gols de Igor Tor-
res, David e Romarinho. Com 
o revés, o Cruzmaltino perma-
neceu na 17ª colocação, com 
37 pontos, e vê o fantasma da 
Série B cada vez mais perto.

O Vasco começou a etapa 
inicial mostrando o seu car-
tão de visita e deixando claro 
que estava disposto a fazer 
uma grande partida. Logo 
no primeiro minuto, Carli-
nhos recebeu de Benítez na 
entrada da área e soltou o pé. 
A bola carimbou a trave. Mas 
quem abriu o placar foi o For-
taleza. David arrancou pelo 
meio, passou como quis por 
Leandro Castan e tocou para 
Torres na entrada da área. O 
jovem atacante, de 20 anos, 
chutou no cantinho de Fer-
nando Miguel e botou o Leão 
na frente.

Os jogadores vascaínos 
sentiram o golpe e deixaram 
o nervosismo tomar conta 
dos ânimos. Sem conseguir 
reagir, observava o Forta-
leza tomar conta do jogo a 
cada minuto. Aos 28, o time 
nordestino quase ampliou o 
marcador. Igor Torres rece-
beu livre na entrada da área 
e chutou no meio do gol. Fer-
nando Miguel foi obrigado a 
fazer grande defesa.

Luxemburgo, na beira de 
campo, gritava com os seus 
comandados, que não mos-
travam qualquer indício de 
melhoria. O Fortaleza tirava 
proveito e chegou a ter 68% 
da posse de bola. Aos 43, o 
Leão, enfim, conseguiu am-
pliar o mercador. Luiz Hen-
rique encontrou David livre 
na área. O atacante deu um 
toquinho, com estilo, deslo-
cando Fernando Miguel, não 
nada pôde fazer.

Para  o  s egundo  t em-

po, Luxemburgo promo-
veu mudanças na equipe: 
Ygor Catatau e Caio Lopes 
saírm e Cano e Talles Mag-
nos, respectivamente, en-
traram. As alterações não 
surtiram efeito de imediato, 
e o Fortaleza continuou sen-
do o dono do jogo. O meia 
Luiz Henrique pediu para 
ser substituído e deu lugar 
para Romarinho, que conse-
guiu marcar um gol em seu 
primeiro lance, aos 17 minu-
tos. Osvaldo arrancou pela 
esquerda, levou ao fundo e 
cruzou na medida para o ca-
misa 20 pegar de primeira e 
mandar no cantinho de Fer-
nando Miguel.

Com o terceiro gol sofri-
do, Luxemburgo promoveu 
mais mudanças no time. 
Gabriel Pec, Andrey e Cayo 
Tenório entraram nas vagas 
de Juninho, Bruno Gomes e 

Fernando Miguel sobe mais 

alto e faz a defesa. Goleiro 

impediu uma goleada

ESTADÃO CONTEÚDO

Na próxima rodada, 
O Vasco terá uma 
pedreira para tentar 
sair do Z-4: o líder 
Internacional, 
domingo, na Colina 

 > Fortaleza
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Vasco

Castan se antecipa 
a Luiz Henrique e 
ganha a dividida no 
Castelão

ESTADÃO CONTEÚDO

FERNANDO MIGUEL: Sem reação, 
demorou a pular na finalização de Igor 
Torres. NOTA 4,5

YAGO PIKACHU: De volta à lateral 
direita, foi uma opção isolada pela 
direita. NOTA 5

CAYO TENÓRIO: Sofreu com os 
avanços do ataque do Fortaleza. NOTA 3

MARCELO ALVES: Exposto, tentou 
corrigir o buraco à frente da defesa, o 
que aumentou os problemas de 
marcação. NOTA 3

LEANDRO CASTAN: Teve dificuldade 
para acertar o posicionamento devido à 
ineficaz proteção a defesa. NOTA 4

HENRIQUE: Com dificuldade na 
marcação de Luiz Henrique, pouco 
avançou. NOTA 4

BRUNO GOMES: Pressionado, teve 
dificuldade na saída de bola. NOTA 4

ANDREY: Ajudou a diminuir o buraco 
no meio de campo e melhorou o passe 
na saída de bola. NOTA 5

CAIO LOPES: Pouco combativo na 
marcação e lento na transição. NOTA 3

TALLES MAGNO: Com boas 
arrancadas, tentou explorar a 
velocidade para furar o sólido 
bloqueio do Fortaleza. NOTA 5

JUNINHO: Aposta para melhorar a 
mobilidade no meio, facilitou a 
marcação do Fortaleza. NOTA 3

CARLINHOS: Acertou uma bola na 
trave, mas, sem posição fixa, ficou 
perdido entre o meio e o ataque. NOTA 4

BENÍTEZ: Bem marcado, teve dificul-
dade para municiar o ataque. NOTA 5

YGOR CATATAU: Não levou 
vantagem na disputa com Quintero e 
Paulão. NOTA 4

CANO: Começou no banco, mas 
entrou bem. NOTA 5

LUXEMBURGO: Irreconhecível. Suas 
cinco novidades não surtiram efeito 
algum no Vasco. NOTA 3

Soube se impôr em sua casa, 
conseguiu uma vitória convincente e 
se distanciou um pouco mais do risco 
de rebaixamento, afundando o Vasco 
no Z-4. Vitória fundamental.

VASCO

FORTALEZA

ATUAÇÕES

Pikachu, respectivamente. 
As alterações melhoraram 
o time vascaíno, que conse-
guiu diminuir. Benítez tocou 
para Henrique. O lateral in-
vadiu a área e cruzou para o 
meio. Pec pegou de primei-
ra, Felipe Alves deu rebote, 
e Cano mandou para o gol. 
Os jogadores comemoraram, 
mas o VAR entrou em ação e 
anulou, após pegar uma pos-
sível falta de Henrique em 
Romarinho.

Aos 28, Cayo Tenório pro-
tagonizou o lance que ilus-
trou bem o desempenho do 
Vasco contra o Fortaleza. 
O camisa 41 trocou passes 
com Pec pela direita, tentou 

o cruzamento, totalmente 
sem direção, e mandou lon-
ge, fazendo o Luxemburgo 
ter raiva na área técnica. O 
Cruzmaltino não dava espe-
ranças aos torcedores que 
poderia tentar uma reação. 
O Fortaleza apenas adminis-
trava o placar e esperava o 
fim de jogo.

O Vasco, na próxima roda-
da, enfrentará uma pedrei-
ra em São Januário: o Inter-
nacional, que perdeu para o 
Sport e chegará pressionado 
à Colina, pois perdeu preci-
sará vencer o Vasco para não 
correr o risco de ser ultrapas-
sado pelo segundo colocado, 
Flamengo.

 N A derrota para o Fortaleza 
aumentou o drama do Vasco 
na luta contra o rebaixamento 
para a Série B. No Z-4, em 17º 
lugar, o Cruzmaltino viu con-
correntes diretos como Sport e 
Fortaleza abrirem quatro pon-
tos de vantagem. A péssima 
exibição no Ceará ligou o sinal 
de alerta e Leandro Castan não 
escondeu a frustração pela de-
cepcionante atuação.

“O sentimento é de muita 
vergonha. Nunca passei por 
um momento desse na minha 
vida. Vestir uma camisa tão 

grande, de tanta tradição e 
em um momento como este é 
muito complicado. Mas temos 
que colocar a cara, pagando 
por tudo de errado que fizeram 
com o clube nos últimos anos e 
estamos aqui para dar o máxi-
mo”, desabafou.

Há quatro rodadas sem ven-
cer, o Vasco não terá uma mis-
são fácil na próxima rodada. No 
domingo, às 16h, receberá em 
São Januário o líder Interna-
cional, com 66 pontos, mordi-
do pela derrota para o Sport e 
ameaçado pelo Flamengo.

‘O SENTIMENTO É DE VERGONHA’
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Fluminense

Sem gol, sem 
vitória e sem vaga 
certa na Liberta
Disperso no ataque, Fluminense fica no 0 a 0 com o Atlético-MG e perde a chance  
de garantir, com antecedência, um lugar na fase prévia da competição continental

LUCAS MERCON

C
om uma grande atuação de-
fensiva, mas fraca ofensiva-
mente (só teve chances reais 

nos acréscimos), o Fluminense 
empatou em 0 a 0 com o Atlético-
-MG, ontem, no retorno ao Ma-
racanã após mais de um mês. Se 
perdeu a chance de se classificar 
matematicamente para a pré-Li-
bertadores, ainda assim, o Trico-
lor se mantém em quinto lugar 
no Campeonato Brasileiro, agora 
com 57 pontos, e continua na bri-
ga por uma vaga na fase de grupos 
da competição sul-americana.

Sem Nino, fora por lesão na 
coxa esquerda, o Fluminense 
teve muito bom início no Mara-
canã. Ocupou o ataque, marcou 
por pressão e não deixou o Atlé-
tico-MG jogar. E poderia ter mar-
cado se a defesa não afastasse a 
bola que chegaria a Luccas Claro 
- que foi a campo após perder o 
pai para a Covid-19. Mas os mi-
neiros passaram a tomar conta 
das ações a partir dos 15 minutos 
e encurralaram os tricolores no 
campo de defesa.

Menos mal que o Fluminense 
estava bem postado defensiva-
mente e conseguiu cortar a maio-
ria dos passes na intermediária. 
O problema é que não tinha o 
contra-ataque, que era puxado 
por Nenê e Fred, para desafogar. 
Consequentemente, o jogo que 
começou bom, foi para o inter-
valo muito travado, sem chances 
claras de gol, mas com o Atlético-
-MG ligeiramente melhor.

Para o segundo tempo, John 
Kennedy entrou no lugar de 
Fred, que sentiu uma lesão no 
músculo adutor da coxa direita. 
O jovem deu mais dinâmica, mas 
o problema ofensivo persistiu, 
com a bola ficando muito na de-
fesa tricolor. E o Atlético-MG pas-
sou a ter mais espaço também, 
mas sem assustar muito. Por 
sorte, Savarino não alcançou o 
cruzamento de Marrony aos 32.

As mudanças de Marcão (Fer-
nando Pacheco, Michel Araújo 
e Frazan, este último porque 
Luccas Claro machucou o dedo 
da mão esquerda) deram mais 
poder ofensivo ao Fluminense 

Nenê mostra 
categoria no 

domínio de 
bola, mas 

ficou devendo 
na criação de 

jogadas

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br
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Atlético-MG

Local: Maracanã. Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP). 
Renda e público: Jogo com portões fechados.

Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro (Frazan), 
Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago e 
Nenê (Michel Araújo); Luiz Henrique (Caio 
Paulista), Lucca (Fernando Pacheco) e Fred 
(John Kennedy). Técnico: Marcão

Everson, Guga, Réver, Alonso e Arana; 
Allan n , Franco (Calebe) e Hyoran 
(Marrony); Savarino, Vargas (Diego 
Tardelli) e Sasha (Nathan). Técnico: 
Jorge Sampaoli..

FLUMINENSE 0 0 ATLÉTICO-MG 0 0
FICHA DO JOGO

O Fluminense 
dominou o 

Atlético-MG, 
mas faltou 

precisão nas 
finalizações: 
empate ruim

LUCAS MERCON

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  /SEGUNDA
Botafogo 2 x 5 Grêmio Nilton Santos

35ª RODADA  /ONTEM
Internacional 1 x 2 Sport Beira-Rio

Fortaleza 3 x 0 Vasco Castelão

São Paulo 1 x 1 Ceará Morumbi

Fluminense 0 x 0 Atlético-MG Maracanã

Corinthians 3 x 3 Athletico-PR Neo Química Arena

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

 1º Internacional 66 35 19 9 7 58 33 25 62,9%

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

 3º Atlético-MG 61 35 18 7 10 58 42 16 58,1%

 4º São Paulo 59 34 16 11 7 54 37 17 57,8%

 5º Fluminense 57 35 16 9 10 49 40 9 54,3%

 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 49 34 13 10 11 44 42 2 48,0%

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

 10º Athletico-PR 47 35 13 8 14 34 34 0 44,8%

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

 12º Ceará 46 35 12 10 13 49 47 2 43,8%

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

 14º Sport 41 35 12 5 18 29 45 -16 39,0%

 15º Fortaleza 41 35 10 11 14 34 35 -1 39,0%

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

 17º Vasco 37 35 9 10 16 34 52 -18 35,2%

 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

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / 19/2
São Paulo x Palmeiras 19h Morumbi

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

na parte final, o que equilibrou a 
partida. Nos acréscimos, o Atlé-
tico-MG obrigou Marcos Felipe 
a salvar em chute de Guilher-
me Arana, enquanto Fernan-
do Pacheco desperdiçou a me-
lhor chance do jogo, ao parar 
em Everson, cara a cara. Ainda 
houve tempo para o goleiro fazer 
outra grande defesa em bomba 
de Michel Araújo.
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Botafogo

Gatito diz que fica no Botafogo
Goleiro, que recebeu muitas críticas de Montenegro, avisa, após queda: ‘Quero participar dessa reconstrução’

A
pós as polêmicas envol-
vendo as declarações de 
Carlos Augusto Monte-

negro, ex-presidente e ex-mem-
bro do Comitê de Gestão do Fu-
tebol do Botafogo, Gatito Fer-
nández falou sobre o seu futuro 
no clube. O paraguaio afirmou 
que irá permanecer no Glorio-
so, mesmo após a queda para a 
Série B do Brasileiro.

“Eu fico no Botafogo. Meu 
contrato é até o final deste ano. 
Falam-se tantas coisas, que se 
caísse para Série B eu sairia, 
coisa que nunca falei. Gostaria 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

bastante de poder superar esse 
números (se tornar o estran-
geiro com mais jogos, tem 150, 
contra 180 de Fischer). Quero 
fazer parte dessa reconstrução 
do clube”, afirmou em entrevis-
ta ao SporTV.

O goleiro voltou a falar so-
bre os ataques que recebeu de 
Montenegro. O ex-dirigente o 
chamou de covarde e falou que 
ele estava fugindo dos jogos do 
Botafogo - Gatito não atua des-
de setembro de 2020. “Senti-me 
bastante agredido. Surpreen-
deu-me pela gravidade da pala-

salário atrasado (nove meses 
de imagem e quatro de CLT)”, 
disse antes de completar:

“Então, eles falaram que, no 
caso de não conseguir ficar em 
dia comigo, que se chegasse fu-
tura proposta me deixassem 
sair, óbvio. Desde que seja bom 
para o clube também”, comen-
tou o goleiro do Botafogo, que 
já soma 146 partidas com a ca-
misa do Alvinegro e o título ca-
rioca de 2018.

Sem entrar em campo desde 
setembro, Gatito ainda revelou 
uma mágoa com a equipe médi-

ca do Botafogo e disse que  fal-
tou cuidado dos profissionais 
em relação à sua lesão. “Pode 
ter sido um erro meu querer ter 
ido para a seleção, mas não sou 
médico, não sabia a gravidade 
da lesão. Se soubesse da lesão e 
que poderia prejudicar minha 
carreira, não me arriscaria. O 
pessoal da parte médica pode-
ria ter mais cuidado comigo. 
Falaram que eram somente 15 
dias. Hoje estou usando mule-
tas, evitando carga no joelho 
e fazendo só fisioterapia”, afir-
mou o paraguaio.

Gatito 
apontou 

certo descaso 
de médicos 

do Botafogo 
com sua 

lesão

vra que ele usou, covarde. Não 
é a primeira vez que me ataca, 
vai fazer cinco anos que estou 
no clube e é a terceira vez que 
me ataca”, disse.

Gatito ainda falou que ficou 
dez meses com salários atrasa-
dos em 2020. “Meus represen-
tantes entraram em contato 
com Montenegro e a comissão 
que estava levando o Botafogo 
no ano passado. Eles conversa-
ram com eles para saber o que 
estava acontecendo com a mi-
nha situação no clube, porque 
eu tinha quase dez meses de 
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Lewandowski 
quer coroar a 
sua temporada
Atacante é arma do Bayern de Munique 
na fi nal contra o Tigres, hoje, no Catar

O 
Bayern de Munique-A-
LE está perto de con-
quistar o seu sexto tí-

tulo contando todas as com-
petições da temporada de 
2019/2020. Hoje, às 15h (de 
Brasília), em Doha, no Catar, 
enfrenta o Tigres-MEX na fi -
nal do Mundial de Clubes da 
Fifa, e, se fi car com a taça, a 
conquista se somará ao Cam-
peonato Alemão, à Liga dos 
Campeões, à Copa da Alema-
nha, à Supercopa da Alema-
nha e à Supercopa da Europa. 
Robert Lewandowski afi rmou 
que o time alemão está moti-
vado para a decisão. 

Autor dos dois gols contra 
o Al Ahly-EGI, nas semifi nais, 
o atacante polonês vê uma vi-
tória na fi nal como a “cereja 
do bolo” para a campanha do 
Bayern de Munique. “Esse tí-

Eleito o melhor do mundo, Lewa quer ‘a cereja do bolo’ no Bayern 

AFP

tulo vai ser como a cereja 
do bolo. Temos a chance 
de ganhar o sexto título em 
sequência. Sabemos o que 
isso signifi ca para a histó-
ria do futebol, não só para 
o Bayern. Queremos mos-
trar que absolutamente va-
mos atrás desse título do 
Mundial de Clubes”, disse 
o atual melhor do mundo.

Eleito o melhor jogador 
do confronto contra o Al 
Ahly-EGI, ao marcar os dois 
gols da vitória por 2 a 0, Le-
wandowski, em 27 jogos na 
temporada, balançou a rede 
29 vezes. Ele quer o feito iné-
dito para o clube alemão. 
“Podemos ser o segundo 
time a vencer seis títulos em 
um ano. Tem que se entregar 
para isso”, disse, em referên-
cia ao Barcelona de 2009, 
que ganhou todos os títulos 
que disputou.

MUNDIAL DE CLUBES

> Doha, Catar

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

■Não é de hoje que o assunto 
Gatito Fernández vem geran-
do controvérsias no Botafogo. 
Muitos dentro do clube já da-
vam a saída do goleiro como 
certa para a temporada em 
que o Alvinegro jogará nova-
mente a Série B, mas ele fi ca, 
desmentindo Montenegro, 
que o acusou de ser covarde. 
E fi ca porque quer fazer par-
te da reestruturação do clube. 
Sendo muito sincero, me sur-
preendeu e ganhou pontos co-
migo. O paraguaio ainda pode 
ajudar — e muito — o Fogão.

GATITO ME 
SURPREENDEU...

DANIEL CASTELO BRANCO

BONS REFORÇOS

O 
Flamengo sofreu o Campeonato Brasi-

leiro inteiro com desfalques, calendário 

e todos os problemas que rondaram o 

clube. Mas a reta fi nal promete pelo menos 

um alívio, principalmente no que diz respeito 

aos principais jogadores. Rodrigo Caio deve 

retornar contra o Corinthians, assim como 

o meia Diego, que vem sendo um dos pontos 

de equilíbrio do time e deve ser titular. Mas 

havia ainda a possibilidade de o Fla perder 

Bruno Henrique após um lance em que aca-

bou solando um atleta do Goiás. A boa notícia 

é que o STJD absolveu o camisa 27 e Rogério 

Ceni contará com o poder de decisão do atleta. 

Agora é ver como Ceni vai armar o time para 

pegar um adversário que conhece de longa 

data, desde quando era jogador. O Corinthians 

ainda briga por vaga na pré-Libertadores e a 

pressão por lá é tão grande quanto aqui.

Bruno Henrique foi liberado para a reta fi nal do Brasileiro

■O Fluminense está acer-
tando as vendas do atacan-
te Kayky (foto) e do volante 
Metinho para o Grupo City, 
que administra, além do 
Manchester, outras equi-
pes no mundo. Os valores 
podem chegar a R$ 200 mi-
lhões, mas, neste momen-
to, o Flu já receberá R$ 100 
milhões. A outra parte vai 
depender de metas. Os dois 
são da ‘Geração de Ouro’ e 
foram campeões brasileiros 
sub-17. A situação fi nancei-
ra não permite recusar.

LÁ SE VÃO 
AS JOIAS...

PELO MENOS PAGOU

■A Light, empresa que fornece energia para o município 
do Rio de Janeiro, foi a São Januário para cortar a luz do 
local por falta de pagamento das contas. Mas, antes desse 
absurdo acontecer, o Vasco pagou as pendências. Atrasa-
dos da gestão passada e que continuam atormentando 
a atual. E vão continuar por muito tempo. Pelo menos a 
vergonha não foi tão grande para o clube...
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H
ouve quem lamentasse o 
empate (1 a 1) do Flamen-
go com o Bragantino, do-

mingo, em Bragança Paulista, 
pela 35ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Afinal, com o 
tropeço, o Rubro-Negro não só 
perdeu a chance de assumir a 
liderança provisória da compe-
tição como passou a correr o ris-
co de fi car quatro pontos atrás 
do Internacional, que dependia 
de uma vitória sobre o Sport, 
ontem, no Beira-Rio, para se 
isolar na ponta da tabela.

Quis o destino, porém, que 
o Colorado, jogando em casa, 
perdesse para o time pernam-
bucano, por 2 a 1, e recolocasse 
Gabigol & Cia. na luta pelo tí-
tulo. Agora, o Flamengo volta 
a depender apenas de si para 
erguer a taça. Afi nal, segue um 
ponto atrás do Internacional, 
contra quem jogará, no Mara-
canã, na penúltima rodada.

Com isso, o jogo de domingo, 
contra o Corinthians, tornou-se 
fundamental para o Flamen-
go, que teve uma boa notiícia 
ontem. O atacante Bruno Hen-
rique foi absolvido pelo STJD 
em julgamento pela Terceira 
Comissão do tribunal, por una-
nimidade, e está liberado para 
defender o clube na reta fi nal 
do Brasileiro.

Bruno Henrique foi julgado 
por atingir com o pé o rosto de 
Breno, do Goiás, em jogo pelo 
primeiro turno. Ficou entendi-
do que ele não teve a intenção 
de atingir o adversário, que teve 
o nariz fraturado. Foi destaca-
do que o árbitro estava perto do 
lance e o VAR entendeu que não 
deveria interferir.

NOVA CAMISA

Uma foto da suposta nova ca-
misa do Flamengo para 2021 
circula pela Web. Nela, Gabigol 
aparece no Ninho do Urubu 
vestindo o manto, que ainda 
não foi lançado oficialmente. 
Aparentemente, ele está posan-
do para fotos. O novo modelo 
tem listras horizontais bem 
grossas. Também é possível ver 
uma menção ao ano de 1981, 
quando o clube conquistou a 
Libertadores e o Mundial.

REPRODUÇÃO

Flamengo

Mengão renasce na luta pelo 
título após derrota do Inter
Colorado cai para o Sport e Rubro-Negro só depende de si para ser campeão brasileiro

Foto de 
Gabigol 
com a nova 
camisa do 
Flamengo 
já circula na 
internet


