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Mesmo com o Fla a um ponto do líder Internacional e com 40% de chances de ser campeão 

brasileiro, Arrascaeta manda a letra no Ninho do Urubu: ‘Não podemos oscilar’. P. 4 e 5

Se liga,Se liga,

M
A

R
C

E
LO

 C
O

R
T

E
S

 /
 F

L
A

M
E

N
G

O

MengãoMengão



2   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 12.2.2021  I  O DIA2   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 12.2.2021  I  O DIA

Botafogo

R
ebaixado para Série B 
do Brasileiro, o Botafogo 
está de olho no mercado 

em busca de um técnico para 
conduzir o Alvinegro de volta 
à Primeira Divisão. Um dos no-
mes especulados nas redes so-
ciais, Ney Franco afirmou que 
não foi procurado, mas afirmou 
que “seria um prazer retornar” 
e não descartou conversas.

“Se for do interesse do clu-
be, podemos conversar, tenho 
o maior respeito pela institui-
ção”, declarou Ney Franco em 
entrevista ao site ‘Resenha 
Alvinegra’. O técnico traba-
lhou no Botafogo entre 2008 e 
2009. Recentemente, passou 
por Goiás e Cruzeiro. 

Sem técnico desde que de-
mitiu Eduardo Barroca, há 
duas semanas, o Glorioso está 
com o auxiliar e ex-jogador 
Lucio Flavio de interino. Ele 
vai comandar o time amanhã, 
contra o Goiás, em Goiânia, 
pela 36ª rodada do Brasileiro.

PEDRO RAUL NO JAPÃO

Ontem, o Botafogo encami-
nhou a venda do atacante 
Pedro Raul para o Kashiwa 
Reysol, do Japão. A equipe do 
futebol asiático vai desembol-
sar US$ 1,8 milhão (cerca de 
R$ 9,66 milhões) por 70% do 
jogador, de 24 anos. O contra-
to que Pedro Raul irá assinar 
com o clube japonês terá va-
lidade por três temporadas. 

Inicialmente, o Kahiwa 
Reysol havia feito uma pro-
posta para ter Pedro Raul por 
empréstimo até dezembro, 
com compensação financei-
ra de US$ 500 mil e opção de 
compra em US$ 1,5 milhão. A 
oferta, entretanto, não agra-
dou ao Alvinegro. As conver-
sas esfriaram e voltaram a es-
quentar nesta semana.

Pedro Raul chegou ao Bota-
fogo no início de 2020, dispu-
tou 39 partidas e fez 12 gols, 
sendo o artilheiro do time na 
temporada até o momento. 
Com 24 anos, o atacante tam-
bém acumula passagens pelo 
Aimoré, Cruzeiro-RS, Vitória 
de Guimarães, de Portugal, e 
Atlético-GO.

ROSIRON RODRIGUES / GOIÁS

Ney Franco manda recado 
ao Fogão: ‘Seria um prazer’
Sem clube, técnico diz que não foi procurado, mas se põe à disposição do Alvinegro
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Vasco

Luxa vai fazer mudanças no Vascão
Léo Matos e  
Leo Gil estão à 
disposição, Ricardo 
Graça substituirá 
Marcelo Alves, 
suspenso, e 
Germán Cano 
voltará ao ataque

H
á quatro rodadas sem 
vencer no Campeonato 
Brasileiro, o Vasco au-

mentou para 50% a probabili-
dade de queda para a Série B. 
Com o Cruzmaltino estaciona-
do no Z-4, em 17º lugar, com 37 
pontos, Vanderlei Luxemburgo 
deve promover mudanças para 
enfrentar o líder Internacional, 
domingo, às 16h, em São Januá-
rio. Após a suspensão cumprida 
na vexatória derrota por 3 a 0 
para o Fortaleza, concorrente 
direto na luta contra a degola, 
Léo Matos e Leonardo Gil estão 
à disposição, mas as interven-

Após vexatória derrota 

por 3 a 0 para o Fortaleza, 

Vasco está mais perto da 

Série B do Brasileiro

ções não devem parar por aí.
Marcelo Alves, outro desta-

que negativo no Castelão, rece-
beu o terceiro cartão amarelo 
e será substituído por Ricardo 
Graça. Com a volta de Léo Ma-
tos, Pikachu poderá voltar a for-
mar o trio ofensivo ao lado de 
Talles Magno e Cano, que inicia-
ram o jogo em Fortaleza como 
opção no banco de reservas.

Barrado há dois jogos, o xodó 
deve ganhar outra chance do-
mingo, no meio de campo. Já 
o argentino, vítima de indispo-
sição estomacal, ficou dois dias 
sem treinar e, por precaução, 

entrou no segundo tempo no 
lugar de Ygor Catatau. 

A desorganização no meio 
de campo contra o Fortale-
za foi decisiva para a derrota 
para o Vasco. Sobrecarregado, 
Bruno Gomes não deu conta 
do recado, enquanto Caio Lo-
pes, Juninho e Carlinhos, além 
de pouco combativos, fracas-
saram na tentativa de levar a 
equipe à frente.

A tendência é que o Vasco en-
tre em campo com a seguinte 
formação: Fernando Miguel, 
Léo Matos, Ricardo Graça, 
Leandro Castan e Henrique; 

Bruno Gomes, Leonardo Gil 
(Andrey) e Benítez; Yago Pika-
chu, Talles Magno e Cano.

Apesar da situação desespe-
radora do Vasco no Brasileiro, o 
técnico Vanderlei Luxemburgo 
fez questão de ressaltar que o 
time segue vivo na briga para 
se manter na elite.”A proposta 
é manter o time na Série A, en-
tão, é importante se preparar 
bem para enfrentar o Inter-
nacional. Depois, tem Corin-
thians e Goiás. A coisa não aca-
bou. Se tivermos isso em men-
te, temos condições de manter 
o Vasco na Série A”, disse.

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após derrota para o 
Fortaleza, Vasco viu o 
risco de queda à Série 
B do Campeonato 
Brasileiro  
aumentar para 50%

4
RODADAS
Faz que o Vasco não vence no 

Campeonato Brasileiro. São três 

derrotas e apenas um empate. 

Time está em 17º, no Z-4
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Flamengo

Arrascaeta quer 
Mengão ligado 
rumo ao título
Tropeço do Inter amplia para 40% as chances de o Rubro-
Negro ser campeão, mas uruguaio alerta: ‘Não pode vacilar’

A 
35ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro co-
meçou ruim, mas ter-

minou boa para o Flamen-
go. Apesar do empate com 
o Bragantino, domingo, em 
Bragança Paulista, o líder In-
ternacional foi derrotado em 
casa pelo Sport, quarta-feira, 
e, com isso, o Rubro-Negro 
viu aumentar as suas possi-
bilidades de título. Afinal, a 
vantagem do time gaúcho é 
de apenas um ponto (66 a 65).

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Gar-
cia, informados no portal “In-
fobola”, o Internacional conti-
nua sendo o clube com mais 
chances de ser campeão: 54% 

de possibilidades. Porém, o 
Rubro-Negro pulou de 23% 
para 40% de chances de er-
guer a taça.

Flamengo e Internacio-
nal ainda vão se enfrentar, 
no próximo dia 21, no Mara-
canã, pela penúltima roda-
da da competição. Com isso, 
o Rubro-Negro só depende 
de si para faturar o título - e 
ainda pode ser contra o clube 
gaúcho. 

Caso o Flamengo vença o 
Corinthians, amanhã, e o In-
ternacional tropece no Vas-
co, o time de Rogério Ceni as-
sumirá a ponta e poderá ser 
campeão se levar a melhor no 
confronto direto contra o clu-

MARCELO CORTES / FLAMENGO

 
ATENÇÃO 

MÁXIMA

Arrascaeta minimiza 

o fato de o Fla estar 

colado no Inter e quer 

vitórias na busca 

pela taça
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RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

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  /QUARTA
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

36ª RODADA / AMANHÃ
Goiás x Botafogo 17h Serrinha

Santos x Coritiba 19h Vila Belmiro

Atlético-MG x Bahia 19h Mineirão

36ª RODADA / DOMINGO
Flamengo x Corinthians 16h Maracanã

Vasco x Internacional 16h São Januário

Palmeiras x Fortaleza 18h15 Allianz Parque

Athletico-PR x Atlético-GO 18h15 Arena da Baixada

Grêmio x São Paulo 20h30 Arena do Grêmio

36ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA
Ceará x Fluminense 18h Castelão

Sport x Bragantino 20h Ilha do Retiro

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

Flamengo

be de Porto Alegre.
Apesar da situação confor-

tável, já que o Flamengo só 
depende dele para ser cam-
peão, o uruguaio Arrascaeta 
frisou que isso não deve mu-
dar a forma de agir do Ru-
bro-Negro nas próximas par-
tidas. Ele quer que a equipe 
busque vitórias nos três jogos 
que restam (Corinthians, In-
ternacional e São Paulo) para 
confirmar o título brasileiro.

“A gente tem que seguir na 
mesma linha, cada jogo é uma 
final. Esse campeonato tem 
sido especial porque não tem 
um time que se afastou dos 
demais. Nosso foco é tentar 
chegar forte para vencer o Co-

rinthians. Estamos em uma 
crescente. Temos que capri-
char nos três jogos, e sabemos 
que ainda estamos atrás do 
Internacional. São momen-
tos que não podemos oscilar”, 
afirmou.

Amanhã, Arrascaeta irá 
completar a marca de 100 jo-
gos com a camisa do Flamen-
go. Contratado no começo de 
2019, ele se disse feliz por con-
seguir esta marca. “Feliz de-
mais por chegar nessa marca 
importante nesse clube, ain-
da mais conquistando coisas 
importantes. Tomara que a 
gente possa vencer esse jogo 
para ser um dia ainda mais 
especial”, disse.

Arrascaeta vai chegar 
à marca de 100 jogos 
com a camisa do 
Flamengo, amanhã, 
contra o Corinthians, 
no Maracanã

Recuperação de Thiago Maia após cirurgia no joelho esquerdo tem surpreendido os médicos do Flamengo 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 n A torcida do Flamengo teve 
uma boa notícia ontem, no Ni-
nho do Urubu. Após dois meses 
e oito dias de sua cirurgia no 
joelho esquerdo, Thiago Maia 
voltou a ter contato com bola, 
durante tratamento que está 
fazendo com a equipe médica 
e de fisoterapia do clube.

T h i a g o  M a i a  r o m p e u  o 

ligamento do joelho esquerdo na 
partida contra o Atlético-GO, no 
Maracanã, no dia 14 de novembro, 
pelo Campeonato Brasileiro. Preci-
sou, então, passar por cirurgia para 
reconstruir o ligamento cruzado 
anterior e também o canto poste-
rolateral. Por conta da lesão, seu 
empréstimo foi renovado até o fim 
de 2021.

A recuperação do jogador 
tem surpreendido os médicos 
do Flamengo. Desde o início de 
janeiro, Thiago Maia vem rea-
lizando tratamento em tempo 
integral, sempre no Ninho do 
Urubu, e a expectativa é que ele 
consiga voltar aos gramados 
antes mesmo dos oito meses 
previstos inicialmente.

DOIS MESES APÓS CIRURGIA, THIAGO MAIA TOCA EM BOLA



6   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 12.2.2021  I  O DIA6   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 12.2.2021  I  O DIA

Fluminense

Futuro técnico, 
Roger Machado 
já traça planos 
no Fluminense
Treinador e diretoria tricolor estão apalavrados e 
contrato firmado terá de dois anos de duração 

P
erto de garantir uma vaga 
na Libertadores, o Flumi-
nense iniciou o planeja-

mento da próxima temporada 
junto a Roger Machado. Clube 
e treinador já estão apalavra-
dos e a diretoria só aguarda o 
fim do Campeonato Brasileiro, 
onde o Tricolor ocupa a quinta 
colocação, para fazer o anún-
cio oficial. O contrato firmado 
será de dois anos. 

Atual comandante do Flu-
minense, Marcão retornará 
ao time Sub-23 no restante de 
2021. Ele é parte da comissão 
técnica permanente e já ocupa-
va esse cargo antes da saída de 
Odair Hellmann para os Emi-
rados Árabes. A equipe de as-
pirantes, inclusive, é a que irá 
disputar o início do Carioca.

Roger está sem clube desde 
que foi demitido do Bahia, em 
setembro. Não é a primeira vez 
que o treinador de 45 anos está 
no radar tricolor. O presidente 
Mário Bittencourt sondara a 
situação do treinador antes do 
acerto com Odair Hellmann. 
Pedro Abad, mandatário ante-
rior, também gostava do nome, 

mas não conseguiu fechar.
Roger Machado tem histó-

ria no Fluminense. Gaúcho, 
ele encerrou a carreira como 
jogador nas Laranjeiras, em 
2008, e seu nome está marca-
do pelo gol do título da Copa 
do Brasil, em 2007. Foram 123 
jogos e dez gols entre 2006 e 
2008. A identificação com o 
Fluminense, aliada à possi-
bilidade de trabalho com os 
jovens, pesaram a seu favor.

Como treinador, Roger 
teve passagens por Juven-
tude, Novo Hamburgo, Grê-
mio, Atlético-MG e Palmei-
ras antes de chegar ao Bahia. 
Ele conquistou os títulos do 
Campeonato Mineiro de 2017 
pelo Galo e o bicampeonato 

DIVULGAÇÃO

baiano, em 2019 e 2020.
Feliz com a boa fase do Flu-

minense no Brasileiro, Marcão 
falou sobre a possível chegada 
de Roger Machado. Tranquilo, 
admitiu que se o ex-lateral for 
contratado, ele irá ajudar no 
trabalho do técnico.

“Não sei. O presidente já 
anunciou? Se acontecer, é um 
cara super do bem, trabalha-
dor. Se vier vai contar com a 
ajuda do Marcão e todos que 
estão nesse processo. Vamos 
esperar nossa diretoria deci-
dir. Na hora que bater o mar-
telo, se for isso mesmo, vai ser 
recebido de braços abertos”, 
disse Marcão, após o 0 a 0 
com o Atlético-MG, quarta-
-feira, no Maracanã.

Roger fez histórca 
nomo jogador do 
Flu, ao marcar o gol 
do título da Copa do 
Brasil de 2007

Último de 
trabalho 
de Roger 
Machado foi 
no Bahia, até 
setembro  
de 2020
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Neymar está 
fora do jogo 
contra o Barça
Com lesão confirmada, brasileiro vai 
desfalcar o PSG na Liga dos Campeões

O 
clima de pessimismo no 
PSG foi confirmado. O 
clube divulgou, ontem, 

que Neymar sofreu lesão de 
grau médio no músculo adutor 
da coxa esquerda e está fora do 
jogo de ida das oitavas de final 
da Liga dos Campeões, contra o 
Barcelona, terça-feira, no Camp 
Nou - é dúvida para a partida 
em Paris, dia 10 de março.

Pela gravidade da lesão, 
constatada após um exame de 
imagem, a expectativa é de que 
Neymar fique fora dos grama-
dos por um mês, o que repre-
senta pelo menos quatro par-
tidas do PSG pelo Campeonato 
Francês. Já em tratamento, ele 
corre contra o tempo para ter 
condições de enfrentar o Bar-
celona no duelo de volta. 

Neymar se machucou na 
partida de quarta-feira em que 

Neymar tem lesão de grau médio no músculo adutor da coxa esquerda

AFP

o PSG venceu o Caen por 1 a 
0 pela Copa da França. Essa é 
a terceira vez em quatro tem-
poradas que ele sofre com 
um problema físico e desfal-
ca o clube no mata-mata da 
Liga dos Campeões. Só ano 
passado, quando o PSG foi à 
final (perdida para o Bayern 
de Munique), Neymar conse-
guiu disputar todas as fases 
decisivas da competição.

Ontem, Neymar, fez um 
desabafo em suas redes so-
ciais e deixou no ar uma 
eventual aposentadoria 
precoce: “Não sei até quando 
aguentarei. A tristeza é gran-
de, a dor é imensa e o choro 
é constante. Às vezes eu me 
sinto incomodado pelo meu 
estilo de jogo, por eu driblar 
e acabar apanhando cons-
tantemente, não sei se o pro-
blema sou eu ou que faço em 
campo.. isso me entristece”.

UM MÊS DE MOLHO

 > Paris

 n A rodada para o Vasco foi 
desastrosa em todos os senti-
dos. Derrota vergonhosa para 
o Fortaleza e ainda viu o Sport 
passar por cima do Interna-
cional no Beira-Rio. Desani-
ma o torcedor vascaíno que, 
mesmo com três rodadas pela 
frente, não tem a mínima con-
fiança pelo futebol apresen-
tado. Como o Luxa disse: “É 
sentar, aguentar as críticas e 
trabalhar”. Se há alguma ge-
nialidade em você, Vanderlei, 
faça aparecer agora. Porque, 
até o momento, estamos ven-
do o contrário...

POR MILAGRE
DANIEL CASTELO BRANCO

É COM VOCÊ, FLAMENGO

D
eixou chegar. Essa frase atormenta os rivais. 
É a expressão que todo rubro-negro quer 
acreditar sempre que o Fla está em situação 

próxima de título e precisando de resultados favo-
ráveis para que isso aconteça. E aconteceu. Nin-
guém esperava que o Sport ganhasse do Inter. Um 
empate já faria o maior dos flamenguistas ir até a 
esquina para gritar: “Deixou chegar!!!”. Agora, o 
Flamengo depende das próprias pernas para con-
quistar o segundo título brasileiro seguidamente. 
Aos tropeções, o time veio se encaixando na reta 
final e terá a decisão que queria contra o Inter, na 
37ª rodada. Até lá, tem que ganhar do Corinthians 
e torcer para o rival Vasco contra o Colorado. Ago-
ra é com você, Flamengo. Vencendo todas, o título 
fica na Gávea e o ‘deixou chegar’ vira realidade 
para afagar o coração do flamenguista após duas 
eliminações dolorosas, na Libertadores e na Copa 
do Brasil. Seria importantíssimo para Ceni ter se-
gurança no cargo e já planejar a próxima Liberta-
dores. Afinal, deixou chegar, né?

Gabigol lidera 

o Flamengo 

na reta final 

do Brasileirão

 n Parece uma nota repeti-
da: mais uma vez, essa co-
luna está desejando força 
ao Neymar por uma con-
tusão e também por perder 
um jogo importante na sua 
carreira. O PSG enfrenta-
rá o Barcelona no dia 16 
de fevereiro e o astro bra-
sileiro sofreu uma lesão 
grau 2 no adutor da coxa. 
Sendo assim, um mês fora. 
Só nos resta lamentar por-
que o duelo entre Messi e 
Neymar não vai acontecer 
mais. Péssima notícia para 
quem ama futebol...

FORÇA, NEY!

SEM LAMENTAÇÃO

 nUm ponto contra um rival direto na luta por vaga no G-4. O 
Flu não tem nada a lamentar após o empate em 0 a 0 com o Atlé-
tico-MG. Chegou a 57 pontos, não viu o São Paulo se distanciar 
e briga pelas primeiras posições. Pode vir um combo: vaga na 
Libertadores e uma bolada com a premiação do Brasileiro para 
colocar a casa em ordem. Há total condição de o Flu terminar 
a temporada arrebentando.

A
F

P
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AFP

 N Após ficar fora da final do 
Mundial, ao perder para o Ti-
gres-MEX, na semifinal, o Pal-
meiras voltou a frustrar a torci-
da, ontem, na disputa do tercei-
ro lugar: perdeu para o Al Ahly-
-EGI, por 3 a 2, nos pênaltis, após 
0 a 0 nos 90 minutos. Com isso, 
tornou-se o primeiro campeão 
da América do Sul a ficar em 
quarto lugar desde que o atual 
formato do torneio foi criado. De 
quebra, volta para casa sem ter 
feito um gol em 180 minutos de 

bola rolando no Catar.
 N “Nada de desestabilização. A 

gente errou, teve uma margem 
de melhora do primeiro jogo. Fize-
mos aquilo que fizemos no treino, 
mas a equipe deles foi mais ca-
pacitada. Infelizmente, perde-
mos. Agora é focar na final que 
temos no Brasil (contra o Grêmio, 
na Copa do Brasil), muita coisa 
boa esse ano. A gente deixa esse 
Mundial de cabeça erguida por 
ter feito nosso melhor”, disse o 
capitão Felipe Melo.

PALMEIRAS: DECEPÇÃO SEM FIM

Sem fazer força, Bayern de 
Munique é campeão mundial
Equipe alemã não faz grande jogo, mas vence o Tigres por 1 a 0 e ergue a taça no Catar

Não foi um passeio e nem 
teve atropelo. Afinal, o 
Tigres-MEX conseguiu 

fazer jogo duro. Mesmo assim, 
a sensação é de que o Bayern 
de Munique não precisou se es-
forçar muito para vencer por 1 
a 0, gol de Pavard, e conquistar 
o Mundial de Clubes da Fifa, 
ontem, em Doha, no Catar.

Bem postado defensiva-
mente e dedicado taticamen-
te, o Tigres fez o que pôde 
para segurar os campeões 
europeus. E, apesar das mui-
tas chances criadas, o Bayern 
foi para o intervalo no 0 a 0 
- mandou uma bola na trave 
e até chegou a marcar com 
Kimmich, mas o gol foi anu-
lado porque Lewandowski 
estava impedido. 

No segundo tempo, o Bayern 
continuou soberano e, aos 13 
minutos, Parvard aproveitou a 
sobra, após dividida entre Le-
wandowski e o goleiro, para 
marcar. Inicialmente a arbitra-
gem anulou por impedimento, 
mas com a ajuda do VAR vali-
dou o gol. A comemoração foi 
tão fria que nem parecia um 
lance decisivo de título.

Com o placar, o Tigres teve 
que se lançar um pouco mais 
ao ataque e deixou mais es-
paços na defesa, mas o Ba-
yern não aproveitou. Mandou 
uma bola na trave com Tolis-
so e Douglas Costa parou em 
Guzmán nas melhores chan-
ces. Não que fosse fazer falta e 
o Bayern de Munique conquis-
tou mais uma vez o Mundial.

Melhor jogador do mundo 
da temporada 2019/20, o po-
lonês Robert Lewandowski 
foi eleito o melhor jogador do 
Mundial de Clubes. A premia-
ção foi anunciada após a vitó-
ria sobre o Tigres na decisão. 
Com mais uma conquista pes-
soal na carreira, Lewandows-
ki comemorou o sexto título 
do time bávaro em sequência, 
igualando o feito até então iné-
dito do Barcelona em 2009.

“Acho que hoje (ontem) a 
gente só queria ganhar. Foi 
um objetivo que a gente con-
seguiu, esse sexto título. Uma 
grande história”, afirmou o 
polonês, um dos destaques 
da conquista.
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