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Crias de Xerém brilham, no Castelão, e 

Fluminense, com gols de Martinelli, John 

Kennedy e Samuel, bate o Ceará para 

se manter na luta por vaga direta na 

Libertadores. P. 4 e 5

Amor ao TricolorAmor ao Tricolor

Orgulhoso, John 
Kennedy exibe o 
escudo tricolor: o 
garoto fez o segundo 
gol do Fluminense e 
teve bela atuação, 
ontem, em Fortaleza 
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Flamengo

Atacante e meia melhoram 
e Rogério Ceni acredita que 
poderá contar com os dois 

jogadores, que se lesionaram na 
vitória sobre o Corinthians, para 

o duelo de domingo

O 
domingo só não foi de 
festa completa para os 
torcedores do Flamen-

go, após a vitória sobre o Co-
rinthians, pelo Brasileiro, por 
causa da preocupação com Ga-
bigol e Arrascaeta, que saíram 
de campo machucados. Entre-
tanto, o técnico Rogério Ceni 
está confiante em poder contar 
com o atacante, que teve entor-
se no joelho esquerdo, e com o 
meia, com dores no tornozelo 
direito, para a partida decisiva 
contra o líder Internacional, 
domingo (21), no Maracanã.

Ontem, as notícias foram 
boas para o treinador e os 
torcedores do Flamengo. De 
acordo com informações do 
portal “globoesporte.com”, 

Rogério Ceni 

se mostrou 

resignado 

com as lesões 

no elenco ao 

longo da tem-

porada. “Es-

porte de alto 

rendimento é 

isso”, frisou 

Confiança  
em ter Gabigol 

e Arrascaeta  
na ‘final’ 

contra o Inter
Gabigol e 
Ceni vibram 
após o gol do 
atacante, que 
pouco depois 
deixaria o jogo 
contra o Timão
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Flamengo

Gabigol e Arrascaeta ama-
nheceram com uma situação 
melhor e a tendência é de que 
ambos tenham condições 
de estar em campo contra o 
Colorado.Artilheiro do Fla-
mengo, Gabigol acordou sem 
inchaço no local da lesão e 
seguiu para o Guarujá para 
aproveitar o dia de folga com 
amigos na piscina.

Já o uruguaio Arrascae-
ta vem sofrendo com dores 
no tornozelo direito desde 
a última semana e também 
foi liberado para repousar. 
O meia realizou tratamento 
para entrar em campo diante 
do Corinthians, no último do-
mingo, e o descanso ontem foi 
visto como importante para 

recuperação completa.
Os dois jogadores serão rea-

valiados na reapresentação do 
elenco, na tarde de hoje, no 
Ninho do Urubu. A decisão de 
mantê-los em folga ontem já 
era um indicativo do departa-
mento médico do clube cario-
ca de que os atletas não tive-
ram problemas graves.

Rogério Ceni comentou so-
bre as muitas lesões no elenco 
ao longo da temporada.

“Esporte de alto rendimen-
to é isso. Atletas se superam 
dia a dia. As dores vêm, a com-
petição é forte. Faz parte do 
dia a dia. Tinha dia que eu le-
vantava e o joelho não queria 
ir. Para ser campeão, tem que 
ser assim”, completou.

ARBITRAGEM DEFINIDA

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) definiu, ontem, 
o quadro de arbitragem para 
o decisivo jogo entre Flamen-
go e Internacional, domingo, 
no Maracanã, e que pode de-
finir o Campeonato Brasilei-
ro, em caso de vitória do time 
gaúcho - se der o Rubro-Ne-
gro ou empate, o campeão 
será conhecido na última ro-
dada. do jogo.

Raphael Claus (Fifa/SP) 
será o árbitro principal do 
duelo. Marcelo Carvalho Van 
Gasse (Fifa/SP) e Neuza Ines 
Back (Fifa/SP) serão os assis-
tentes na partida. O árbitro de 
vídeo será Grazianni Maciel 
Rocha (RJ).

VOCÊ SABIA
Mesmo após bater o Corinthians, chances 
de título do Fla diminuíram de 40% para 
32%, segundo o portal ‘Infobola’

 N Em segundo lugar, um ponto 
atrás do Internacional, o Fla-
mengo terá o confronto direto 
com o Colorado, domingo, no 
Maracanã, com a possibilidade 
de assumir a liderança do Brasi-
leiro na penúltima rodada. Um 
enredo que o torcedor rubro-
-negro conhece bem e que teve 
final feliz em 2009.

A arrancada atual na luta pelo 
oitavo título tem semelhanças 
com a conquista do hexa, emba-
lada por Adriano e Petkovic. Afi-
nal, foi só na penúltima rodada, 
com um 2 a 0 sobre o Corinthians, 
em Campinas, que o Flamengo 
assumiu a liderança do Brasi-
leiro de 2009. Naquela ocasião, 
não houve confronto direto. O 
Rubro-Negro virou líder porque 

o São Paulo perdeu para o Goiás. 
Depois, o Flamengo atrope-

lou Palmeiras, São Paulo, que 
ficou em terceiro, e Internacional, 
vice-campeão, nas últimas seis 
rodadas. Adriano, Pet e compa-
nhia conquistaram cinco vitó-
rias e um empate rumo ao título, 
confirmado com o 2 a 1 sobre o 
Grêmio no Maracanã.

Desta vez, o Rubro-Negro 
também recuperou-se na com-
petição e vem de cinco jogos de 
invencibilidade, com quatro vi-
tórias e um empate, e pode su-
perar a arrancada de 2009. Tudo 
dependerá da decisão contra 
o Inter, para repetir a história e 
chegar com a vantagem na últi-
ma rodada, contra o São Paulo, 
no Morumbi.

TIME REVIVE ARRANCADA DE 2009, 
QUANDO VIROU LÍDER NA 37ª RODADA

O árbitro paulista Raphael Claus irá apitar Flamengo x Internacional

DIVULGAÃ§Ã£O

Léo Moura, David Braz e Ronaldo Angelim, protagonistas da conquista do Flamengo no Brasileiro de 2009

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

VOCÊ SABIA
Em 2009, o Fla assumiu a ponta na 
penúltima rodada. História pode se repetir 
domingo, com vitória sobre Internacional
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Ceará

Missão 
cumprida: 
jogadores do 
Flu, aliviados, 
celebram a 
importante 
vitória sobre 
o Ceará, que 
mantém vivo o 
sonho de uma 
vaga direta à 
Libertadores 

Garotada decide 

e Flu derrota o 

Ceará no Castelão 
Com gols de Martinelli, John Kennedy e Samuel, crias de Xerém, Tricolor 
fica a dois pontos do G-4 do Brasileiro e quer vaga direta na Libertadores

N
o Castelão, o Fluminense 
conseguiu mais uma im-
portante vitória no Bra-

sileiro. Já classificado para a 
pré- Libertadores, derrotou o 
Ceará por 3 a 1 e continua na 
briga por uma vaga direta na 
fase de grupos da competição 
continental. Com o resultado, 
o Tricolor chegou aos 60 pon-
tos e se manteve na quinta co-
locação, a apenas dois de São 
Paulo e Atlético-MG, que fe-
cham o G-4.

A vitória teve o selo de Xe-
rém. John Kennedy, Martinelli 
e Samuel, revelados na base 
tricolor, fizeram os gols do Flu-
minense, com Vina descontan-
do para os donos da casa. Além 
dos garotos, os vovôs Nenê e 
Egídio também tiveram atua-
ção de destaque em Fortaleza.

O primeiro tempo come-
çou morno. Os donos da casa 
até tinham mais a posse de 
bola, mas dificuldades de 
criar chances de gol. O Trico-
lor conseguia explorar bem o 

lado esquerdo, mas errava no 
último passe.

Aos 27 minutos, o Ceará 
criou a sua primeira grande 
chance. Yago Felipe deu bobei-
ra e errou passe, Léo Chu pu-
xou contra-ataque e rolou para 
Vina, mas o passe foi um pou-
co forte e o ex-jogador do Flu-
minense não conseguiu a fina-
lização da maneira correta - a 
bola foi para fora.

O Fluminense seguia fa-
zendo jogo equilibrado, mas 
não conseguia finalizar. Aos 
40 minutos, o Ceará novamen-
te assustou o Tricolor. Char-
les arriscou de fora da área 
e o goleiro Marcos Felipe fez 
grande defesa. Na primeira 
oportunidade que teve, John 
Kennedy recebeu belo passe 

 > Fortaleza

Com atuação 
envolvente, Flu 
encerrou jejum de 16 
anos sem vencer o 
Ceará em Fortaleza
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Fluminense

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

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  /DOMINGO
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

36ª RODADA  /ONTEM
Ceará 1 x 3 Fluminense Castelão

Sport 0 x 0 Bragantino Ilha do Retiro

 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 60 36 17 9 10 52 41 11 55,6%

 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 49 36 12 13 11 49 40 9 45,4%

 12º Ceará 46 36 12 10 14 50 50 0 42,6%

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

 14º Sport 42 36 12 6 18 29 45 -16 38,9%

 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

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

de Nenê e abriu o placar para 
o Fluminense.

O Ceará voltou para o se-
gundo tempo com duas mu-
danças: Wescley e Felipe Vi-
zeu. E, com apenas dois minu-
tos, quase empatou. Após bela 
triangulação, a defesa do Flu-
minense se enrolou e a bola foi 
na direção do gol, com Marcos 
Felipe vencido, porém, Nino 
salvou em cima da linha.

Aos 13 minutos, em bela jo-
gada ofensiva, o Fluminense 
conseguiu ampliar o marca-
dor. Nenê deu passe para Egí-
dio, que rolou na medida para 
Martinelli finalizar, sem chan-
ces de defesa para o goleiro Ri-
chard. O gol deu tranquilidade 
ao Tricolor e fez o Ceará dimi-
nuir a pressão. Mesmo assim, 

MARCOS FELIPE: Seguro, fez pelo 
menos três difíceis defesas. NOTA 7

CALEGARI: Cometeu dois pênaltis 
‘simultâneos’. Após derrubar Victor 
Jacaré, não deixou Vina em pé na 
disputa pela bola. NOTA 4,5

NINO: Travou, sem comprometer, 
duelo equilibrado com o veloz Léo Chú 
e o experiente Vina. NOTA 6

LUCCAS CLARO: Seguro, foi bem na 
marcação. NOTA 6

EGÍDIO: Teve trabalho na marcação, 
mas terminou o jogo com duas 
assistências para gol. NOTA 7

MARTINELLI: O melhor em campo. 
Não só pelo gol, mas pelo domínio das 
ações no meio de campo. NOTA 8,5

YAGO FELIPE: Mais fixo à marcação, 
fez desarmes importantes. NOTA 6,5

NENÊ: Com liberdade, sobrou espaço 
para armar jogadas. NOTA 7

HUDSON: Povoou o meio de campo, 
reforçando a marcação. NOTA 6 

LUIZ HENRIQUE: Não conseguiu 
imprimir velocidade e não aproveitou 
o espaço que teve nas costas de Bruno 
Pacheco. NOTA 5

FERNANDO PACHECO: Entrou no 
fim. SEM NOTA 

LUCCA: Discreto, não acompanhou o 
ritmo de Nenê e John Keneddy. NOTA 5

MICHEL ARAÚJO: Entrou no fim. 
SEM NOTA 

JOHN KENNEDY: Substituto de 
Fred, mostrou estrela e oportunismo 
para abrir o placar. NOTA 7,5

SAMUEL: Outra cria de Xerém, 
mostrou ter estrela e fez seu primeiro 
gol como profissional. NOTA 7

MARCÃO: Não se arrependeu pela 
aposta em Xerém. Em franca 
evolução, a garotada jogou a vontade 
na Arena Castelão: eficiente na 
marcação e letal no contra-ataque. 
NOTA 7,5

Sonahando com uma vaga na Copa 
Sul-Americana, pressionou o 
Fluminense, mas de forma quase 
sempre desordenada. Sentiu os gols e 
não teve froças para reagir. 

FLUMINENSE

CEARÁ

ATUAÇÕES

O Fluminense fez boa marcação no Castelão e nao deu brechas ao Ceará

FOTOS LUCAS MERCON/FLUMINENSE

Estádio: Castelão (CE) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO). Gols: 1º tempo: John 
Kennedy (44 minutos). 2º tempo: Martinelli (13 minutos), Vina (32 minutos) e Samuel 
(42 minutos). Público e renda: Jogo com portões fechados

Richard, Eduardo, Tiago (Klaus), Luiz 
Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles 
(Wescley), Fernando Sobral (Rick) e Vina;  
Léo Chú n (Victor Jacaré) e Saulo Mineiro 
(Felipe Vizeu) Técnico: Guto Pereira

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Martinelli (André), Yago Felipe e 

Nenê (Hudson); Luiz Henrique (Fernando 
Pacheco), John Kennedy (Samuel), Lucca 

n (Michel Araújo) Técnico: Marcão

CEARÁ 1 1 FLUMINENSE 3 3
FICHA DO JOGO

aos 24 minutos, a defesa do 
Fluminense deu bobeira e por 
pouco Wescley não balançou 
a rede, cabeceando para fora. 

Aos 32 minutos, o Ceará di-
minuiu o placar, após Calegari 
fazer pênalti em Vina. O meia 
cobrou e o goleiro Marcos Feli-
pe chegou a tocar na bola, mas 
foi para a rede. Oito minutos 
depois, Vina quase empatou, 
mas chutou para fora.

Aos 42 minutos, o alívio 
tricolor, com mais um jovem 
revelado na base de Xerém 
marcando para o Fluminense. 
Após levantamento de Egídio 
em cobrança de falta, Samuel 
cabeceou, sem chances de de-
fesa para o goleiro Richard, e 
deu números finais ao duelo 
no Castelão. 
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Botafogo

Semana decisiva para 
acertar com novo técnico
Diretoria busca nomes com experiência na Série B e teria sondado Fernando Diniz

R
ebaixado e dono de 
umas piores campanhas 
na história do Campeo-

nato Brasileiro por pontos 
corridos, o Botafogo já pen-
sa na próxima temporada. 
E corre contra o tempo para 
acertar logo com um técni-
co para dar continuidade ao 
planejamento para a Série B. 
Por isso, a expectativa da di-
retoria alvinegra é definir o 
novo comandante ainda nes-
ta semana.

O dire tor  de  futebol , 
Eduardo Freeland, iniciou as 
conversas com alguns candi-
datos. A busca é por profissio-
nais com experiência na dis-
puta da Segunda Divisão, mas 
que também tenham possibi-
lidade de fazer mais do que 
apenas conseguir o acesso, 
segundo informou o site ‘ge’. 

Apesar de alguns nomes 
estrangeiros oferecidos, a 
prioridade é acertar com um 
brasileiro, que conheça a rea-
lidade da Série B. Além disso, 
o Botafogo tem uma situação 
financeira mais delicada e 
não pode pagar muito para 
o treinador. Mesmo assim, 
entre alguns alvos, há nomes 
com vencimentos elevados 
que o clube tenta convencer a 
aceitar redução salarial.

Inicialmente, a folha de 
vencimentos, que gira em 
torno de R$ 2,5 milhões, deve 
ser mantida, incluindo a co-
missão técnica. Por isso, o 
salário do novo comandante 
não deve ser muito alto, o que 
dificulta a negociação com al-
guns nomes que estão empre-
gados ou em busca de oportu-
nidades na Série A.

A diretoria estaria ana-
lisando a possibilidade de 
contratar Fernando Diniz. 
De acordo com informações 
do portal ‘Lancenet’, a sonda-
gem foi concreta e o projeto 
seria de dois anos, visando a 
disputa da Série B e foco no 
retorno para a elite do fute-
bol brasileiro. A oferta teria 
agradado Diniz, mas ele pediu 
tempo para pensar e analisar 
outras ofertas antes de dar 
uma resposta.

Folha salarial 

gira em torno 

de R$ 2,5 mi-

lhões e deve 

ser mantida, 

mas salário 

do novo 

treinador não 

deverá ser 

muito alto

O diretor 
de futebol, 

Eduardo 
Freeland, 
conversa 

com alguns 
candidatos



O DIA I TERÇA-FEIRA, 16.2.2021 ATAQUE   7O DIA I TERÇA-FEIRA, 16.2.2021 ATAQUE   7

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

De olho no PSG, 
Koeman enche 
a bola do Barça
‘Podemos derrotar todo mundo’, diz 
técnico. Neymar, lesionado, não joga

N
a véspera do primeiro 
confronto entre Barce-
lona e Paris Saint-Ger-

main, hoje, às 17h (de Brasília), 
no Camp Nou, pelas oitavas de 
final da Liga dos Campeões, o 
técnico do clube espanhol, Ro-
nald Koeman, analisou o cená-
rio e, sem falsa modéstia, en-
cheu a bola de sua equipe.

“Eu não vejo outros times 
muito melhores que o Barce-
lona no momento. Nós temos 
uma boa equipe, estamos me-
lhorando e jogando em alto 
nível. Eles (PSG) também têm 
alto nível físico. Nós temos jo-
gadores fantásticos, podemos 
derrotar todo mundo, e é isso 
que queremos mostrar compe-
tindo com os melhores times da 
Europa”, disse.

O que deixa Koeman con-
fiante é o bom desempenho 

Koeman diz que não vê adversários para o Barcelona atualmente

de sua equipe - vem de go-
leada sobre o Alavés, pelo 
Campeonato Espanhol, e 
com uma série de sete vitó-
rias na competição. Para o 
jogo com o PSG, o Barcelo-
na terá a ausência de peças 
importantes, como Sergi 
Roberto, Ronald Araujo, 
Ansu Fati e Philippe Couti-
nho. Porém, a defesa conta-
rá com o reforço de peso de 
Gerald Piqué, fora de com-
bate desde dezembro, de-
vido problemas no joelho.

Do outro lado, o técnico 
do PSG, Mauricio Pochetti-
no, não contará com o bra-
sileiro Neymar, machuca-
do. Portanto, as apostas da 
equipe francesa estarão em 
Kylian Mbappé. O PSG entra 
em campo para acabar com 
um tabu histórico, já que 
nunca venceu o Barcelona 
no Camp Nou.

LIGA DOS CAMPEÕES

 > Barcelona, Espanha

 nApós oito anos, o Fluminense 
está de volta à Libertadores. Aos 
trancos e barrancos? Não. Com 
três rodadas de antecedência e 
ainda brigando por uma vaga 
direta entre os quatro primei-
ros colocados. Você imagina-
ria que o Flu faria 60 pontos no 
Brasileiro? Nem eu. Mas fez e 
pode chegar a 66. Pontuação 
que, em outros anos, poderia 
até disputar título. Vitória con-
tra o Ceará, fora de casa, para 
coroar a grande fase. Gestão 
e trabalho em primeiro lugar. 
Grande fase!

VENCE O 

FLUMINENSE

RICARDO DUARTE/DIVULGAÃ§Ã£O INTERNACIONAL

“EU AVISEI...”

É 
chato quando você faz algo errado e vem 
uma pessoa que te alertou antes para falar 
“eu avisei”. Com o VAR no futebol brasileiro 

foi assim. Eu avisei desde o início do ano passado 
que o recurso estava chegando mais para atra-
palhar do que para ajudar. Disse que as pessoas 
não estavam preparadas para operar a tecnolo-
gia. O jogo entre Vasco e Inter, que pode ter sido 
um ponto chave para um possível rebaixamento 
do Cruzmaltino, mostrou tudo isso. É um absur-
do da CBF o jogo ter continuado com as linhas 
descalibradas. Quem me garante que nos outros 
jogos do Brasileirão a linha não esteve descali-
brada? É um soco no estômago de quem defendia 
a tecnologia como se ela não falhasse. Além do 
possível rebaixamento do Vasco, o Inter somou 
três pontos e segue na frente do Flamengo na 
liderança. Tudo com a ajuda (ou não ajuda) do 
VAR. Eu avisei...

Vasco e Inter, jogo que ficará marcado pela polêmica do VAR

ANULAR? DUVIDO

 nO Vasco entrou com um pedido no Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) para anular a partida contra o Inter por 
conta da pane no VAR. Consultei juristas e eles foram unâni-
mes: o regulamento protege a incompetência e não prevê anu-
lação da partida em caso de “mal funcionamento” da tecnolo-
gia. Dificilmente o Vasco vai conseguir êxito no recurso, mas é 
importante para fazer pressão. 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

 n Flamengo e Internacional 
farão, possivelmente, a fi-
nal do Brasileiro. Aliás, há 
muito tempo a gente não 
vê um jogo tão decisivo nas 
últimas rodadas da com-
petição. E, com uma pres-
são enorme para o jogo, a 
CBF escalou o árbitro Fifa 
Raphael Claus para o due-
lo do próximo domingo 
no Maracanã. Para mim, 
escolha acertada. Claus é 
sereno, tem o respeito dos 
jogadores e pulso quando 
necessário.

RAPHAEL CLAUS É 

O ÁRBITRO IDEAL
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O presidente do Vasco, Jorge Salgado, disse que pretende garantir a lisura da principal competição do país

Vasco

Vasco faz contato com a CBF para 
tratar de ‘escândalo do VAR’
Jurídico do clube 
entrará hoje, 
no STJD, com 
pedido para 
tentar anular 
o jogo contra o 
Internacional

E
ntre os movimentos para 
mostrar sua indignação 
e tentar a anulação do 

jogo contra o Internacional, 
domingo, na Colina, pelo 
que chamou de escândalo 
do VAR, o presidente do Vas-
co, Jorge Salgado, conversou 
por telefone, domingo à noi-
te, com o secretário geral da 
CBF, Walter Feldman. O diri-
gente também contou com o 
apoio do presidente da fede-
ração do Rio, Rubens Lopes.

Também no domingo, o 
Vasco anexou no documen-
to da partida contra o Inter-
nacional, em São Januário, 
um ofício contra a falha do 
VAR, que não pôde usar o 
sistema de linhas do impedi-
mento devido ao programa 
estar descalibrado, no lance 
do primeiro gol Colorado, de 
Rodrigo Dourado. O próxi-
mo passo será entrar hoje, no 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), com o pe-
dido de anulação da partida.

INSURGÊNCIA À VISTA
O departamento jurídico do 
Vasco está finalizando a de-
núncia, que por razões buro-
cráticas só pode ser realizada 
48 horas após a partida. En-

tretanto, a chance de o clube 
conseguir a anulação no Tri-
bunal é considerada difícil.

Jorge Salgado voltou a se 
pronunciar ontem e, além de 
confirmar a conversa com a 
CBF e a Ferj, disse: “O Vasco 
vai se insurgir contra essa in-
justiça. Nossos departamen-
tos jurídico e de futebol estão 
trabalhando para que sejam 
tomadas as medidas cabíveis, 
tanto na esfera administrati-
va como junto à Justiça Des-
portiva. Temos que garantir 
a lisura da principal compe-
tição do país. Enquanto isso, 
nossos atletas e comissão téc-
nica técnica seguem focados 
e trabalhando duro para as 
próximas partidas”.

Com a derrota por 2 a 0 
para o Internacional, do-
mingo, em São Januário, o 
Vasco se manteve na zona de 
rebaixamento do Brasileirão, 
com 37 pontos, um a menos 
do que o Bahia, primeiro fora 
da degola. Restam apenas 
duas rodadas e o clube preci-
sa vencer o Corinthians, no 
domingo, para não correr o 
risco de cair.

Com a derrota  
para o 
Internacional, o 
Vasco se manteve 
no temido Z-4 
do Campeonato 
Brasileiro


