
ODIA I SEGUNDA-FEIRA, 15/2/2021n site: odia.com.br n e-mail: ataque@odia.com.br n tel.: 2222-8000

Mengão Mengão 
segue nasegue na
brigabriga
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Com gols de Arão e Gabigol, Flamengo 

bate o Corinthians e continua a um 

ponto do líder Internacional, próximo 

adversário rubro-negro, em final 

antecipada do Brasileiro. P. 4 e 5

22 11XX
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Vasco

Derrota para o Inter, 
polêmicas e muito 
desespero na Colina 
Em jogo marcado por pane do VAR no primeiro gol do time gaúcho, Vasco fica em 
situação dramática na luta para fugir do rebaixamento à Série B do Brasileirão 

A 
situação do Vasco no 
Campeonato Brasilei-
ro fica mais dramática 

a cada rodada. Em duelo com 
decisões polêmicas da arbi-
tragem, o Cruzmaltino per-
deu por 2 a 0 para o líder In-
ternacional, em São Januário, 
e segue no Z-4. O vice de fute-
bol, Carlos Osório, anunciou 
que o clube vai pedir a anu-
lação do jogo. O motivo é a 
pane do VAR no primeiro gol 
do Inter, de Rodrigo Dourado, 
que estaria em impedimento. 
Após alguns minutos de inde-
finição, o lance foi validado. 

A equipe que comanda o 
VAR percebeu um problema 
com o programa que traça as 
linhas no vídeo e determina 
se o lance estava ou não irre-
gular. Com o erro na tecno-
logia, a decisão foi do árbitro 
da partida Flávio Rodrigues, 
sem a ajuda da cabine. O re-
gulamento da CBF determi-
na que, caso o VAR não possa 
ser acionado, cabe à arbitra-
gem a decisão sobre o lance 
em questão. 

Polêmicas à parte, após o 
Internacional fazer 1 a 0, o 
Vasco tentou, em vão, pres-
sionar o time gaúcho, que 
se postou bem para levar a 
vantagem para o intervalo. 
No segundo tempo, o Vasco 
foi à frente. Aos 33 minutos, 
outro lance polêmico. Cano 
caiu na área, após disputa 
com Cuesta, e o árbitro deu 
pênalti. Após a recomenda-
ção do VAR para que o lance 
fosse revisto, a penalidade 
foi confirmada. Na cobrança, 
Cano bateu para fora. 

O castigo pelo erro veio 
aos 50 minutos, em finaliza-
ção de Thiago Galhardo, que 
fez o segundo gol do Inter-
nacional, para desespero do 
Vasco, seriamente ameaçado 
de rebaixamento. Na próxi-
ma rodada, o time de Vander-
lei Luxemburgo vai encarar 
o Corinthians, domingo, em 
São Paulo. Já o Internacional 
vai enfrentar o Flamengo, no 
mesmo dia, no Maracanã, em 
jogo que, se vencer, será cam-
peão brasileiro.

 THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Desolados, 
jogadores do Vasco 

não escondem o 
abatimento após a 

derrota para o Inter
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Internacional

RICARDO DUARTE / INTERNACIONAL

Estádio: São Januário.  
Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza 
(SP). Gols: 1º tempo: Rodrigo Dourado 
(33 minutos). 2º tempo: Thiago Galhardo 
(50 minutos). Renda e público: Jogo 
com portões fechados. 

Fernando Miguel, Léo Matos (Yago 
Pikachu), Ricardo, Leandro Castan 
e Henrique (Neto Borges); Léo Gil, Bruno 
Gomes n (Juninho), Carlinhos e Benítez;  
Talles Magno e Cano Técnico: Luxemburgo

Marcelo Lomba n , Rodinei n, Lucas Ribeiro, 
Víctor Cuesta n e Moisés n; Rodrigo 
Dourado (Johnny), Edenílson, Praxedes 
(Nonato) e Maurício n (Rodrigo Lindoso); 
Caio (Thiago Galhardo) e Yuri Alberto 
(Peglow)  Técnico: Abel Braga

VASCO 0 0

INTERNACIONAL 2 2

FICHA DO JOGO

FERNANDO MIGUEL: Fez uma 
grande defesa no primeiro tempo e 
apareceu bem em alguns momentos. 
Não teve culpa nos gols do Internacio-
nal. Nota 5

LÉO MATOS: Apareceu bem em 
alguns momentos ofensivos do Vasco, 
mas faltou um pouco de criatividade. 
Nota 5,5

RICARDO: Envolvido facilmente 
pelo Internacional, quando a equipe 
colorada atacou.  
Nota 4

LEANDRO CASTAN : Também não 
conseguiu impedir a criação ofensiva 
do Colorado, principalmente no 
primeiro tempo. Nota 4

HENRIQUE:  Correu bastante,  
mas pouco produziu. nota 5

NETO BORGES: Não alterou o 
panorama da partida. Nota 5

LÉO GIL: Muita vontade, mas muitos 
erros e pouca produtividade.  
Nota 5

BRUNO GOMES: Bastante 
envolvido pelo meio-campo do 
Internacional. Nota 4,5

JUNINHO : Deu uma dinâmica 
melhor a equipe na segunda etapa.  
Nota 6

CARLINHOS: Correu bastante,  
mas acabou errando demais, 
principalmente no fim da partida.  
Nota 5,5

BENÍTEZ: Jogador mais lúcido da 
equipe, cansou no fim.  
Nota 6

TALLES MAGNO: Não conseguiu 
produzir quase nada na partida.  
Nota 4,5

CANO: Praticamente irreconhecível, 
pouco apareceu e ainda perdeu um 
pênalti decisivo.  
Nota 3,5

LUXEMBURGO: Sua equipe não 
evolui e está em situação bem 
delicada. Nota 4

Líder do Campeonato Brasileiro, o 
Internacional soube conter o nervosis-
mo no início do jogo para se impôr ao 
Vasco, em São Januário, e ficar um 
pouco mais próximo do título

NOME DO CLUBE2

INTERNACIONAL

ATUAÇÕES

Benítez leva a pior na dividida: um dos mais esforçados no Vasco

Com estilo, o artilheiro 
Thiago Galhardo chuta 
para marcar o segundo gol 
do Internacional, ontem, 
em São Januário

 n A diretoria do Vasco preten-
de pedir à CBF a anulação da 
partida contra o Internacional. 
O vice-presidente geral, Carlos 
Osório, confirmou a decisão, 
após a polêmica derrota, on-
tem, em Sao Januário. O mo-
tivo é a a pane do VAR no pri-
meiro gol do Colorado. O jurí-
dico do Vasco já reúne todas as 
informações pertinentes para 
acionar o Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD). 

O Vasco emitiu nota ofi-
cial, ontem, na qual revela, 
em ofício assinado pelo pre-
sidente, Jorge Salgado, ane-
xado à súmula do jogo, que o 
VAR disfuncional não anula 
gol do Internacional em fla-
grante impedimento.

“O que presenciamos hoje 
(ontem) em São Januário foi 
mais uma repetição do ultra-
je que tem sido a atuação da 
arbitragem da CBF em nossas 
partidas. Pediram para retira-
rem uma câmera da Vasco TV, 
‘descalibraram’ a linha e ironi-
zaram nosso treinador dizen-
do que avaliariam as imagens 
‘de casa’”, segundo a nota.

“Já são 18 apitos contra o 
Vasco, em uma disparidade 
desrespeitosa em relação a 
qualquer outro time da com-
petição. Estou acionando a 
CBF por telefone hoje (on-
tem) para uma reunião es-
clarecedora. Vamos requerer 
na justiça desportiva a anula-
ção desse jogo”, declara Jorge 
Salgado, na nora oficial.

CLUBE QUER  
A ANULAÇÃO  
DA PARTIDA

Equipe do VAR teve 
problema com o 
programa que traça 
as linhas no vídeo e 
determina se o lance 
estava ou não irregular
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Flamengo

Mengão segue 
na cola do líder 
Internacional
Rubro-Negro vence o Corinthians e continua a um ponto 
do Colorado, adversário da próxima rodada do Brasileirão

O 
Flamengo fez a sua 
parte e venceu o Co-
rinthians por 2 a 1, no 

Maracanã, gols de Willian 
Arão e Gabigol, com Léo Na-
tel descontando. Agora, de-
cidirá o título do Campeo-
nato Brasileiro no confronto 
direto com o Internacional, 
no próximo domingo, em 
casa. A situação poderia es-
tar mais favorável se o Co-
lorado tivesse tropeçado no 
Vasco, mas ainda assim o 
Rubro-Negro só depende de 
si, a apenas um ponto atrás 
(69 a 68), para assumir a li-
derança na penúltima roda-
da em busca do octa.

O duelo no Maracanã pro-
metia ser de ataque contra 
defesa. Sabedor disso, o Fla-

mengo tratou de partir logo 
para cima em busca de um gol 
que desse tranquilidade. E ele 
veio logo aos nove minutos. 
Se, como esperado, estava di-
fícil entrar na área, as jogadas 
de bola parada eram uma al-
ternativa. Foi assim que Wil-
lian Arão abriu o placar, ao se 
antecipar à marcação após 
falta cobrada na área.

Alívio que tiraria a pres-
são. O Flamengo ainda pode-
ria ter ampliado com Bruno 
Henrique, em escanteio, mas 
a bola bateu no travessão. Só 
que numa bobeira de marca-
ção, Araos dominou sozinho 
na intermediária, girou e deu 
ótimo passa para Léo Natel 
empatar aos 19, complicando 
novamente o jogo no primei-

Vitinho tenta 
se livrar da 
marcação: 
atacante entrou 
bem no fim do 
jogo e teve boa 
chance de gol
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Local: Maracanã.  
Árbitro: Rafael Traci (SC).  
Gols: 1º tempo: Willian Arão (9 minutos), 
Léo Natel (19 minutos). 2º tempo: 
Gabigol (9 minutos). Renda e público: 
Jogo com portões fechados.

Hugo Souza, Isla, Willian Arão, Rodrigo 
Caio e Filipe Luis n; Diego (Gustavo 
Henrique), Gerson (Vitinho), Everton 
Ribeiro e Arrascaeta (Michael); Bruno 
Henrique (Pepê) e Gabigol (Pedro). 
Técnico: Rogério Ceni.

Cássio, Fagner n, Bruno Méndez, Gil n e 
Fábio Santos n; Cantillo (Luan), Xavier 
(Ramiro n) e Araos (Jô); Gustavo Mosquito 
(Gabriel Pereira), Otero (Roni n) e Léo 
Natel. Técnico: Vágner Mancini.

FLAMENGO 2 2

CORINYHIANS 1 1

FICHA DO JOGO

HUGO SOUZA: Seguro, fez uma 
defesa importante quando a partida 
ainda estava empatada. NOTA 7

ISLA: Se não teve muito trabalho 
atrás, poderia ter sido mais efetivo no 
ataque. NOTA 5,5

RODRIGO CAIO: Em seu retorno à 
equipe, sem ritmo, e fez bons 
desarmes. NOTA 6,5

WILLIAN ARÃO: Fez boa partida e 
ainda marcou um gol, mas bobeou na 
linha de impedimento no gol do 
Timão. NOTA 7

FILIPE LUIS: Não esteve em grande dia 
na parte técnica. Ainda assim, apareceu 
constantemente no ataque. NOTA 6

DIEGO: Ajudou na marcação e deu 
qualidade à saída de bola. NOTA 6,5

GUSTAVO HENRIQUE: Entrou para 
reforçar a defesa e foi bem. NOTA 6

GERSON: Bem marcado, teve 
dificuldade para fazer boas jogadas. 
Ainda assim, contribuiu com muita 
luta. NOTA 6,5

VITINHO: Com exceção de um bom 
contra-ataque, não conseguiu impor 
a velocidade para matar o jogo.  
NOTA 5

EVERTON RIBEIRO:  
Deixou a desejar. NOTA 5,5

ARRASCAETA: Teve uma grande 
chance, mas chutou mal. NOTA 6

MICHAEL:  Entrou no fim. SEM NOTA

BRUNO HENRIQUE: Cresceu 
quando teve mais espaço. Fez duas 
boas jogadas. NOTA 6,5

PEPÊ: Apareceu pouco. NOTA 5

GABIGOL: Lutou e garantiu a vitória 
rubro-negra. NOTA 7,5

PEDRO: Entrou e teve boa chance de 
marcar. NOTA 6,5

ROGÉRIO CENI: Faltou criatividade 
para superar a marcação do Corin-
thians, mas a mudança de posiciona-
mento fez a equipe vencer. NOTA 6

Foi ao Maracanã com o objetivo de se 
defender e tentar matar o jogo no 
contra-ataque. Apesar de marcar bem, 
não encaixou um lance em velocidade. 

FLAMENGO

CORINTHIANS

ATUAÇÕES

Corinthians

ro chute do Corinthians.
O Flamengo teve que re-

mar tudo de novo - enquanto 
o Internacional vencia o Vas-
co -, mas desta vez sem força 
ou inspiração para envolver 
o Corinthians, que seguiu 
marcando muito e sofrendo 
pouco. Somente no segundo 
tempo o Rubro-Negro reen-
controu o ímpeto ofensivo.

Logo aos 40 segundos Bru-
no Henrique conseguiu esca-
par pela esquerda e chutar 
cruzado para fora. No tudo ou 
nada, o Flamengo deu espa-
ço para o contra-ataque que 
finalmente o Corinthians en-
caixou. Por sorte, Hugo Souza 
fez grande defesa em chute de 
Gustavo Mosquito.

Em seguida, o Flamen-

go conseguiu o segundo gol. 
Após chute de Bruno Henri-
que, Gabigol pegou o rebote 
de Cássio e marcou em seu 
centésimo jogo pelo Flamen-
go. Como nada é fácil nes-
te Brasileirão, a arbitragem 
marcou impedimento e foram 
necessários quatro minutos 
de revisão do VAR para o gol 
ser confirmado.

O 2 a 1 no placar mudou o 
panorama do clássico. O Co-
rinthians precisou ir ao ata-
que, sem sucesso, e passou a 
deixar espaços na defesa. Era 
tudo o que o Flamengo que-
ria. Em velocidade, o time 
chegou algumas vezes com 
perigo, mas desperdiçou com 
Gabigol, Gerson e Vitinho. E 
Pedro parou em Cássio.

MARCELLO DIAS/AGENCIA O DIA

Em clima de 

final, o Fla re-

ceberá o Inter, 

domingo, no 

Maracanã, 

e, se vencer, 

ficará perto 

do título. 

Se perder, 

o Colorado 

será campeão 

antecipada-

mente

VOCÊ SABIA

Após enfren-

tar o Inter, 

o Fla terá o 

São Paulo 

pela frente, 

no Morumbi, 

na última 

rodada do 

Brasileiro

Willian Arão 

e Gabigol 

fizeram 

os gols do 

Flamengo 

na suada 

vitória sobre o 

Corinthians

 n A assessoria de imprensa 
do Flamengo confirmou que 
Gabigol sofreu uma entorse 
no joelho esquerdo e Arrascae-
ta sentiu dores no tornozelo 
direito. Os dois serão reava-
liados na reapresentação do 
elenco para que se saiba se 
terão condições de enfrentar 
o Internacional.

O caso que mais preocu-
pa é o de Gabigol. Substituído 
por causa do problema, ele 
foi direto para o vestiário. Já 
Arrascaeta ficou no banco de 
reservas, mas com gelo no tor-
nozelo machucado. Coinciden-
temente, os dois completaram 
100 jogos com a camisa do Fla-
mengo ontem.

A vitória sobre o Corin-
thians manteve o Flamengo 
dependendo apenas de si para 
ser campeão. Confiante, Diego 
mira o Internacional, na de-
cisão de domingo. “É motivo 
de confiança depender só da 
gente. Estamos preparados 
para receber o Inter e fazer um 
grande jogo. Vai dar tudo cer-
to”, disse.

GABIGOL E 

ARRASCAETA 

PREOCUPAM
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Botafogo

Diego Loureiro, a estrela que reluz em 
meio ao caos alvinegro no Brasileiro 
Na ausência de 
Gatito Fernández 
e Diego Cavalieri, 
prata da casa tem 
se destacado, 
apesar da péssima 
fase do Botafogo

D
ono da pior defesa do Bra-
sileiro, com 60 gols em 36 
rodadas, o Botafogo fra-

cassou na tentativa de corrigir 
o crônico problema ao testar 
o 3-5-2 na derrota (2 a 0) para 
o Goiás. Mesmo assim, há um 
destaque na retaguarda alvi-
negra: Diego Loureiro. Na au-
sência de Gatito Fernández e 
Diego Cavalieri, machucados, o 
goleiro foi titular mais uma vez 
e, apesar dos péssimos núme-
ros da defesa, tem se destacado. 

Em Goiânia, com boas de-
fesas, ele evitou um prejuízo 
ainda maior, e preferiu não 
apontar culpados pela derro-
ta em Goiânia. “O Goiás foi 
muito aplicado, trabalhou 
bem a bola e soube usar com 
eficiência a bola aérea. Temos 
que reverter os momentos e 
pensar no futuro. Espero que 
dê tudo certo”, disse Diego, 
após o jogo no Serrinha

Com apenas 24 pontos, o 
Alvinegro, rebaixado, enfren-
ta o São Paulo, dia 22, no Está-
dio Nilton Santos, e se despede 
da Série A no dia 25, contra o 
Ceará, na Arena Castelão. Res-
ta tentar fazer as pazes com a 
vitória, já que não sai de campo 
com um triunfo no Brasileiro 
há 20 rodadas.

Mas, apesar da derrota para 
o Goiás, o Botafogo celebra um 

triunfo, fora das quatro linhas, 
na Justiça do Trabalho. A juíza 
Marcia Regina Leal Campos au-
torizou que o clube aguarde o 
julgamento de um recurso que 
está corrento no TRT-1. Com 
isso, o prazo para que o Alvine-
gro pague R$ 7,2 milhões do Ato 
Trabalhista foi adiado.

A medida vai impedir que, 
a principio, o Botafogo seja ex-
cluido do programa que é fun-
damental para ordenar os débi-
tos trabalhistas. O alívio tomou 
conta de General Severiano na 
quinta-feira, quando a decisão 
foi liberada. Parecer final do 
colegiado ainda não tem data 
para sair.

O Botafoga já havia sido 
autorizado a adiar os depósi-
tos mensais do Ato Trabalhis-
ta ano passado, por conta da 
pandemia da Covid-19. Entre-
tanto, em dezembro, a desem-
bargadora corregedora regio-
nal Mery Bucker Caminha, 
da Coordenadoria de Apoio 
à Execução do TRT-1, decidiu 
anular o adiamento dado ao Al-
vinegro referente às parcelas de 
abril, maio, junho e julho.

Justiça do Trabalho 
adiou o prazo para 
que a diretoria do 
Botafogo pague  
R$ 7,2 milhões do  
Ato Trabalhista

Revelado na base, Diego Loureiro recebeu elogios ao substituir Cavalieri nas últimas rodadas do Brasileiro

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO
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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

36ª RODADA  /SÁBADO
Goiás 2 x 0 Botafogo Serrinha

Santos 2 x 0 Coritiba Vila Belmiro

Atlético-MG 1 x 1 Bahia Mineirão

36ª RODADA  /ONTEM
Flamengo 2 x 1 Corinthians Maracanã

Vasco 0 x 2 Internacional São Januário

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Allianz Parque

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Arena da Baixada

Grêmio 1 x 2 São Paulo Arena do Grêmio

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP
 1º Internacional 69 36 20 9 7 60 33 27 63,9%

 2º Flamengo 68 36 20 8 8 65 45 20 63,0%

 3º Atlético-MG 62 36 18 8 10 59 43 16 57,4%

 4º São Paulo 62 35 17 11 7 56 38 18 59,0%

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

 6º Palmeiras 56 34 15 11 8 49 32 17 54,9%

 7º Grêmio 56 36 13 17 6 52 39 13 51,9%

 8º Athletico-PR 50 36 14 8 14 36 35 1 46,3%

 9º Santos 50 35 13 11 11 50 48 2 47,6%

 10º Corinthians 49 35 13 10 12 45 44 1 46,7%

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

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

 13º Atlético-GO 46 36 11 13 12 36 43 -7 42,6%

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

 15º Fortaleza 41 36 10 11 15 34 38 -4 38,0%

 16º Bahia 38 36 10 8 18 42 59 -17 35,2%

 17º Vasco 37 36 9 10 17 34 54 -20 34,3%

 18º Goiás 36 36 9 9 18 39 60 -21 33,3%

 19º Coritiba 28 35 6 10 19 29 49 -20 26,7%

 20º Botafogo 24 36 4 12 20 30 60 -30 22,2%

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 / HOJE
Ceará x Fluminense 18h Castelão

Sport x Bragantino 20h Ilha do Retiro

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

MARCELLO DIAS

COM O CORAÇÃO NA BOCA

TAPETÃO À VISTA  
NO BRASILEIRO

 PEDALADAS

 n O Vasco não se conforma 
com a lambança do VAR que 
não funcionou no momento 
do gol de Dourado em situa-
ção irregular. Consultado, o 
VAR alegou problemas com 
o equipamento que estaria 
descalibrado para linhas 
de impedimento, e o gol foi 
validado. O vice Carlos Osó-
rio anunciou que o clube da 
Colina pedirá a anulação do 
jogo, Cano perdeu um pênal-
ti no fim quando estava 1 a 0 
para o Inter. No último mi-
nuto, Thiago Galhardo fez o 
segundo, deixando o Vasco 
em situação crítica.

 n A torcida do Flamengo em 
todo o Brasil passou hora e 
meia mastigando o coração 
como se fosse chiclete. O Co-
rinthians fechadinho, domí-
nio total do Flamengo, mas 
sem conseguir furar o blo-
queio. Nos primeiros 45 minu-
tos, apenas duas bolas no alvo. 
A falta aproveitada por Wil-
liam Arão de cabeça, gol, em 
falha de Cássio, e o escanteio 
que Bruno Henrique também 
de cabeça mandou no traves-
são. No mais, a defesa paulista 
suportou a pressão. Gabigol 
(foto) fez o gol da vitória no 

segundo tempo em lance 
que mereceu intervenção 
do VAR, depois do auxiliar 
ter assinalado impedimen-
to. Vitória por 2 a 1 em par-
tida tensa do primeiro ao 
último apito do árbitro. Ar-
rascaeta, Everton Ribeiro e 
Arão terminaram o jogo es-
gotados. Gabigol, Gerson e 
Rodrigo Caio, reclamando 
de dores. Problemas para 
o grande jogo com o Inter, 
domingo, valendo a lide-
rança, com um pontinho 
apenas separando os dois 
em favor dos gaúchos.

 n O Goiás venceu o Botafo-
go e mandou aviso aos na-
vegantes: quer escapar do 
rebaixamento e trabalha 
duro para isso.

 n O Bahia lamentou gols 
perdidos e duas bolas na 
trave no empate em 1 a 1 
com o Atlético-MG.

 n Vice da Libertadores, 
Cuca confirmou que dei-
xará o Santos.

 n Alexandre Pato acertou 
com o Orlando City e vai 
jogar na Flórida.

 n A TV Record dará cober-
tura nacional ao Cariocão 
2021.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Domingo, no Maracanã, 
o esperado Flamengo x 
Internacional. Se fosse 
permitido, seria jogo para 
80 mil pessoas. A galera 
rubro-negra vai abraçar o 
estádio.

 n Essa do VAR em São Ja-
nuário não ter condições 
de opinar sobre o primeiro 
gol do Internacional por-
que suas linhas estavam 
descalibradas foi das ará-
bias. Inacreditável.
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Ceará Fluminense

Fluminense está de volta à Liberta
Tricolor enfrenta o Ceará, mas foi beneficiado pela derrota do Corinthians e está ao menos na fase preliminar

M
esmo só entrando em 
campo hoje, às 18 ho-
ras, contra o Ceará, 

no Castelão, pela 36ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
o Fluminense já pode come-
morar o seu retorno à Liber-
tadores após quase oito anos. 
Com a derrota do Corinthians 
por 2 a 1 para o Flamengo no 
Maracanã, o Tricolor garan-
tiu a classificação antecipa-
da para a fase preliminar da 
competição.

Com 57 pontos, o Flumi-
nense, mesmo que perca os 
próximos três jogos, só pode-
rá ser ultrapassado por San-
tos ou Corinthians, já que os 
dois ainda jogam entre si e 
pelo menos um deles ficará 
no meio do caminho. Ou seja, 
o Tricolor já está garantido no 
G-8 da competição.

Agora, a equipe de Marcão 
irá em busca de um lugar na 
fase de grupos da Libertado-
res. Para isso, precisa termi-
nar no G-4 ou ficar em quinto 
e torcer para o Palmeiras ser 
campeão da Copa do Brasil, o 
que abriria uma quinta vaga 
direta no Brasileirão.

Caso contrário, se tiver que 
disputar mesmo a pré-Liber-
tadores, o Fluminense tem 
dois caminhos. Se for o me-
lhor classificado no Brasilei-
ro entre as duas vagas, irá en-
frentar o Ayacucho, do Peru, 
no primeiro confronto da 
preliminar. Se passar, ainda 
terá de encarar mais um due-
lo, contra um representante 
chileno ainda não definido ou 
o Independiente del Valle, do 
Equador.

Se for o segundo represen-
tante brasileiro na pré-Liber-
tadores, o Tricolor enfrentará 
o Deportivo Lara, da Venezue-
la, e, depois, teria de passar 
por outro mata-mata contra 
San Lorenzo, da Argentina, 

Recuperado de lesão, o zagueiro Nino está de volta ao time titular do Fluminense contra o Ceará. Time regressa à Libertadores após oito anos

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

ou um representante do Chile.
Vale lembrar que se for 

eliminado no primeiro con-
fronto da pré-Libertadores, 
o Fluminense estará elimina-
do das competições continen-
tais. Entretanto, se cair na úl-
tima fase preliminar, entrará 
na Copa Sul-Americana. E, se 
passar pelos dois adversários, 
estará na fase de grupos da 
Libertadores.

Hoje, sem Fred, com lesão 
na coxa direita, e Matheus Fer-
raz, que testou positivo para 
a covid-19, o Fluminense pelo 
menos terá o retorno de outro 
titular. Fora da partida contra 
o Atlético-MG por causa de 
dores na coxa esquerda, Nino 
está recuperado e fará dupla 
de zaga com Luccas Claro. Já 
no ataque, o técnico Marcão 
optou por John Kennedy.

Diagnosticado com 
Covid-19, Matheus 
Ferraz está fora da 
jogo e dará lugar  
a Luccas Claro

8
ANOS
depois, o Fluminense está de 

volta à Libertadores.


