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Fluminense une a vitalidade da garotada de Xerém com a experiência de veteranos para brilhar cada vez mais no 

Brasileiro. Em quinto lugar na tabela, Tricolor está perto de conseguir vaga na fase de grupos da Libertadores. P. 3

A fórmula do A fórmula do 

sucessosucesso

Nenê e John Kennedy 

vibram após terem feito 

a jogada do segundo gol, 

marcado pelo garoto, 

contra o Ceará 
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Botafogo

Botafogo recusa 
proposta de R$ 3,2 
milhões do São 
Paulo por Kanu
Tricolor paulista quer 60% dos direitos econômicos 
do atleta e ainda não desisitu de fechar o negócio

O 
São Paulo fez, de forma 
oficial, uma proposta 
pelo zagueiro Kanu, do 

Botafogo. Entretanto, o valor 
de R$ 3,2 milhões parcelados 
por 60% dos direitos econô-
micos do atleta não agradou 
ao Alvinegro, que recusou 
a proposta. As informações 
são do site “uol”.

Ainda seguindo o site, 
o Alvinegro só aceita ne-
gociar o zagueiro por R$ 9 
milhões em 50% dos direi-
tos econômicos. O São Paulo 
não descarta fazer uma nova 
proposta.

O Botafogo também recu-
sou uma proposta feita pelo 
Cruz Azul, do México. Os 
Mexicanos ofereceram U$ 
400 mil por um ano de em-
préstimo (cerca de R$ 2,14 
milhões) e valor de compra 
estipulado entre US$ 3,2 mi-
lhões (R$ 17,1 milhões) e US$ 
4 milhões (R$ 21,4 milhões), 
dependendo do prazo do pa-
gamento, para ter o defensor.

Mesmo ainda em busca de 
um técnico, o Botafogo co-
meça a montar o seu elenco 
para a próxima temporada e 

já encaminhou a contratação 
por empréstimo de Matheus 
Frizzo, do Grêmio. O volante 
de 22 anos disputou a Série 
B do Brasileiro de 2020 pelo 
Vitória e acertará contrato 
até o fim da Segundona, se-
gundo o site ‘ge’.

Faltam apenas alguns de-
talhes para a contratação, 
que pode ser sacramenta-
da até o fim da semana. O 
jogador teve proposta de 
permanecer no Vitória, mas 
optou pela proposta do Bo-
tafogo, onde espera ter mais 
visibilidade.

Matheus Frizzo disputou 
17 partidas na Série B de 
2020, sendo 14 como titular 

Valorizado, 

apesa da crise, 

o zagueiro Kanu 

está na mira 

do São Paulo 

e do futebol 

mexicano

do Vitória. O volante estreou 
pelos profissionais do Grê-
mio em 2019, mas não foi 
aproveitado na atual tempo-
rada e acabou emprestado 
para seguir em atividade. 
Ele tem contrato com o clu-
be gaúcho até o fim de 2022.

Enquanto não confirma o 
acerto, o Botafogo segue com 
a reformulação de seu elen-
co e aguarda uma definição 
sobre o novo técnico. Mesmo 
assim, já está no mercado em 
busca de nomes para a próxi-
ma temporada. Além de Ma-
theus Frizzo, também acer-
tou com o atacante Ronald, 
do Botafogo-SP, mas não fez 
o anúncio oficial.

Diretoria acertou 
o empréstimo de 
Matheus Frizzo, do 
Grêmio, que jogou a 
Série B pelo Vitória
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Fluminense

Gols do Fluminense apresentam o 
equilíbrio entre Xerém e experientes
Mescla dos  
garotos da base 
com veteranos tem 
dado resultado  
no Tricolor, que luta 
por vaga direta  
na Libertadores

E
nquanto os torcedores 
pediram o maior apro-
veitamento de jovens 

da categoria de base duran-
te a temporada, a diretoria 
tricolor apostou em contra-
tações de jogadores mais ta-
rimbados. E o Fluminense de 
Marcão tem apresentado um 
equilíbrio entre juventude e 
experiência que traz resul-
tados. Se por um lado Marti-
nelli, John Kennedy, Calegari 
e Luiz Henrique dão sangue 
novo ao time, Nenê, Fred e 
Egídio passam o suporte ne-
cessário para a garotada ter 
confiança em campo.

Não à toa, os últimos qua-
tro gols marcados no Brasi-
leiro tiveram a participação 
tanto dos ‘Moleques de Xe-
rém’ na finalização, quando 
dos mais experientes na cria-
ção. Na vitória por 3 a 1 sobre 
o Ceará, que manteve o Tri-
color na luta por vaga direta 
na Libertadores, Martinelli, 
John Kennedy e Samuel Gra-
nada balançaram a rede após 
jogadas de Nenê e Egídio.

No triunfo por 1 a 0 sobre 
o Bahia, Luiz Henrique mar-
cou após assistência de Nenê, 
que também participou no 
início da jogada de outro gol 
de Martinelli, na vitória por 3 

a 0 sobre o Goiás. “Esses me-
ninos estão motivados. E te-
mos jogadores importantes 
que deixam eles à vontade. 
Fred, Nenê, Ganso... Os me-
ninos entraram e se sentiram 
bem para criar e fazer tudo o 
que eles sabem. E o resultado 
vem aparecendo. Acredita-
mos nessa experiência junto 
com a juventude. Estamos fa-
zendo um Fluminense forte e 
focado”, analisou Marcão.

Outro fator importante 
para o crescimento da garo-
tada também pode ser cre-
ditado ao treinador. Quando 
comandava a equipe sub-23, 
Marcão trabalhou com Marti-
nelli, Luiz Henrique, Calegari, 
John Kennedy e Samuel. Ao 
conhecer suas características, 
pôde aproveitá-los melhor no 
profissional.

“O sub-23 nos deu total 
condição de confiar nesses 
meninos. Eles vinham jogan-
do, com ritmo de jogo”, com-
pletou o treinador, que cele-
brou a atuação do time contra 
o Ceará. “Excelente partida. 
Foi um jogo de muita entrega, 
um grande resultado”, frisou.

Feliz com a boa fase, 
o técnico Marcão 
elogiou a entrega 
dos jogadores para 
buscar a vitória 
diante do Ceará

Egígio e Martinelli vibram após gol: experiência e juventude compõem a fórmula do sucesso do Flu no Brasileiro

GLIVAN DE SOUZA / AGÊNCIA O DIA
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Flamengo

M
esmo com uma decisão 
de Campeonato Brasi-
leiro no domingo, con-

tra o Internacional, no Mara-
canã, a diretoria do Flamengo 
já pensa no planejamento de 
2021. Além da contratação 
por empréstimo do zagueiro 
Bruno Viana, que se apresen-
tou ontem, o lateral Rafinha 
está em conversas avançadas 
para o retorno ao clube, como 
confirmou o vice de futebol ru-
bro-negro, Marcos Braz, que se 
mostrou otimista em relação 
ao regresso do lateral-direito, 
mesmo com uma proposta in-
ferior à da época em que ele 
defendeu o Rubro-Negro pela 
primeira vez.

“Já encaminhamos uma 
proposta do Flamengo, apre-
sentando algumas questões di-
ferentes de quando ele chegou 
em 2019. Passamos para ele to-
dos os itens, colocamos alguns 
pontos em relação ao que o Fla-
mengo e todos os times estão 
passando. Esperamos ser com-
preendidos por ele. As questões 
estão avançadas, mas temos 
tempo para fazer essa contra-
tação e o atleta para avaliar. Es-
peramos um final feliz como na 
primeira vez. Não depende só 
do Flamengo”, disse Braz.

O dirigente não confirmou 
qual será o futuro de Rogério 
Ceni após o Campeonato Bra-
sileiro: “Rogério é o técnico do 
Flamengo. É isso que eu tenho 
que responder. Ele é um funcio-
nário do Flamengo igual tem 
700 aqui. Rogério se encon-
tra em um bom momento no 
Flamengo em todos os senti-
dos. Não vejo como melhor ou 
pior. Ele é um bom treinador, 
a equipe é boa, e estão faltan-
do dois jogos para ver o que vai 
acontecer”.

Por fim, Braz também co-
mentou sobre a permanência 
de Everton Ribeiro, que teve 
proposta dos Emirados Ára-
bes, mas o Flamengo preferiu 
mantê-lo. “Todos no departa-
mento de futebol achamos que 
ele seria imprescindível nesta 
reta final. O presidente Landim 
também achou e determinou. A 
decisão final é dele”, disse.

Conversa entre Flamengo e 
Rafinha avança, diz Braz
Lateral recebeu proposta para retornar e dirigente diz que há tempo para o acerto

Marcos Braz 

não falou so-

bre o futuro 

de Rogério 

Ceni após o 

Brasileiro e 

celebrou a 

permanência 

de Everton 

Ribeiro no Fla

Rafinha 

brilhou no 

Flamengo 

em 2019 e 

tem grandes 

chances de 

voltar ao clube 
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Flamengo

Carioca: multa a quem 
não usar força máxima 
Ferj reforça que 
clube que não 
apresentar motivo 
justo para não 
escalar time 
principal a partir 
da terceira rodada 
será punido

Com o objetivo de evitar 
o esvaziamento do Cam-
peonato Carioca, o regu-

lamento para a edição de 2021 
apresentado pela Federação 
de Futebol do Rio (Ferj) prevê 
multa para o clube que não 
escalar ‘força máxima’ a par-
tir da quarta rodada da Taça 
Guanabara. O artigo 41 esta-
belece como exceção um ‘jus-
to motivo’ apresentado para 
não usar a equipe considera-
da principal.

É válido destacar que no 
Carioca de 2020, Botafogo, 
Flamengo e Vasco usaram jo-
gadores reservas ou recém-
-promovidos da base nas 
primeiras rodadas. O valor 
da multa é correspondente à 
cota fixa de direitos de TV e 
será dividido entre os clubes 
participantes. 

O atraso no calendário, em 
função da pandemia de Covid, 
não facilita o planejamento 
de Botafogo, Flamengo, Flu-
minense e Vasco. Com a pror-
rogação do Brasileiro até o dia 
25, os clubes não terão como 
organizar pré-temporada e 
validar o período de férias de 
30 dias. Na próxima semana 
terá início a primeira fase da 
Libertadores, com vaga ga-
rantida pelo Tricolor. O Ca-
rioca começa na primeira se-

mana de março, mês previsto 
para o pontapé da Copa do 
Brasil. O Brasileiro será reto-
mado em maio.

É preciso destacar que os 
jogos atrasados pelas Elimi-
natórias da Copa do Catar, se-
rão compensados em 2021, as-
sim como a realiação da Copa 
América, entre junho e julho. 
Entre julho e agosto, é a vez 
dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio. O Flamengo dará folga 
para o grupo principal ao tér-
mino do Brasileirão, mas in-
formou que no Fla-Flu do dia 
20, pela terceira rodada, todo 
elenco estará à disposição. 

Rebaixado para  Série B, o 
Botafogo sofrerá reformula-
ção do elenco e a tendência 
é que dispute a Taça GB com 
a nova base que será monta-
da. O planejamento do Vasco 
depende da permanência ou 
não na Série A do Brasileiro.

 N O zagueiro Bruno Viana, de 
26 anos, foi apresentado, on-
tem, no Ninho do Urubu. Vin-
do do Braga-POR, ele assinou 
contrato por empréstimo até 
o fim do ano e se qualificou 
como um jogador técnico e 
rápido nas coberturas.  

“Chego para ajudar a equi-
pe a conquistar títulos, que 
é o mais importante, e fazer 
a minha história. O sonho de 
qualquer jogador é jogar no 
Maracanã cheio com a torcida 
do Flamengo. Não vejo a hora 
de realizar esse sonho”, disse.

Bruno acredita estar no ápi-
ce da carreira: “O melhor mo-
mento é agora. Eu tenho que 
começar a jogar, mostrar meu 
futebol”, disse acrescentando: 
“Está na meta de qualquer jo-
gador chegar à Seleção. Eu já 
tive no Sub-20. Agora vou tra-
balhar para chegar à principal”.

A negociação será sem cus-
tos para o Flamengo, que só 
pagará o salário de Bruno Via-
na. O acordo prevê a opção de 
compra, em julho, pagando R$ 
45 milhões, ou em dezembro, 
pagando R$ 51 milhões.

BRUNO VIANA 
CHEGA E FALA 
EM TÍTULOS

REPRODUÇÃO/TWITTER

Chego para 

ajudar a equi-

pe a conquis-

tar títulos, 

que é o mais 

importante, e 

fazer a minha 

história.

BRUNO VIANA,
Zagueiro

Ex-Braga, 
Bruno Viana 
chega por 
empréstimo, 
mas Fla tem 
opção de 
compra

Botafogo, 
Flamengo, 
Fluminense 
e Vasco ainda 
não fecharam 
a programa-
ção após o 
termino do 
Brasileiro

Objeto de 
desejo: a taça 
do Carioca de 

2021, que será 
entregue ao 

clube que for 
campeão
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Vasco

Vasco formaliza no STJD pedido de 
anulação do jogo contra o Inter
Clube questiona o resultado da partida após gol do Colorado não ter sido revisado devido à pane no VAR

O 
Vasco apresentou, on-
tem, o pedido formal 
ao Superior Tribunal 

de Justiça Desportiva (STJD) 
de anulação do jogo contra o 
Internacional, que terminou 
com a vitória colorada, por 2 
a 0, domingo, em São Januá-
rio, pela 36ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O princi-
pal objeto de questionamen-
to do clube foi a falta de revi-
são do VAR no gol de Rodrigo 
Dourado, supostamente em 
posição irregular, após uma 

Vasco perdeu para o Inter 

e se complicou no Z-4 do 

Campeonato Brasileiro 

após falha no VAR

pane na tecnologia.
Há cinco rodadas sem ven-

cer, o Vasco se complicou de 
vez com a derrota na luta 
pela permanência na Primei-
ra Divisão. Além de não de-
pender mais dos próprios 
resultados, o Cruzmaltino 
agora acumula 73% de chan-
ce de sofrer o quarto rebai-
xamento em 12 anos. Apesar 
da péssima fase, a diretoria 
vascaína avaliou que o Vasco 
foi gravemente prejudicado 
por uma falha do VAR em um 

jogo que extrema importân-
cia para o futuro do clube da 
Colina no Brasileiro.

Na súmula do jogo, o árbi-
tro Flávio Rodrigues ignorou 
o problema com VAR, ao re-
latar que não houve nada de 
anormal em São Januário. Os 
dirigentes do Vasco solicita-
ram ao delegado do jogo que 
anexasse o ofício ou infor-
masse o posicionamento no 
documento sobre os próxi-
mos passos do departamento 
jurídico do clube. 

Com o pedido do Vasco em 
mãos, o presidente do STJD, 
Otávio Noronha, pode inde-
ferir ou protocolar a ação. 
Caso o processo avance, a 
CBF fica impedida de homo-
logar o resultado do jogo e, 
consequentemente, e os três 
pontos do Internacional. 
Com isso, o líder do Brasi-
leiro, que soma 69, voltaria 
para a casa dos 66 e seria ul-
trapassado pelo Flamengo, 
com 68, adversário de do-
mingo, às 16h, no Maracanã. 

RICARDO DUARTE / INTERNACIONAL

 N A empresa Hawk-Eye, que 

opera o sistema do VAR no 

Brasileiro, se manifestou so-

bre a polêmica ocorrida com 

o equipamento no jogo en-

tre Vasco e Internacional, em 

São Januário. O sistema sofreu 

uma falha no momento do 

primeiro gol do Inter e não foi 

possível conferir se Rodrigo 

Dourado estava impedido.

Segundo a Hawk-Eye, o 

problema foi causado “pelo 

baixo ângulo das câmeras em 

conjunto com a sombra se mo-

vendo no campo”, o que fez 

com que fosse necessário “re-

calibrar o sistema”. Enquanto 

isso era feito, saiu o gol do In-

ter, que não pôde ser checado 

pelo VAR - a decisão do árbitro 

de campo foi mantida e gol, 

validado.

“Embora seja uma ocorrên-

cia incomum no software, a 

equipe operacional imediata-

mente seguiu o procedimento 

para recalibrar o sistema, o que 

foi concluído em poucos minu-

tos. Infelizmente, esse proces-

so não havia sido concluído 

quando a revisão foi solicitada 

e as linhas (de impedimento) 

não estavam disponíveis”, ex-

plicou a empresa.

EMPRESA 

ESCLARECE 

FALHA NO VAR 
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a palinha do apolinho
n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

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  /SEGUNDA
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) / HOJE
Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

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

37ª RODADA/ SÁBADO
Coritiba x Ceará 18h30 Couto Pereria

Fortaleza x Bahia 21h Castelão

37ª RODADA/DOMINGO
Flamengo x Internacional 16h Maracanã

Corinthians x Vasco 16h Neo Quimica Arena

Sport x Atlético-MG 16h Ilha do Retiro

Santos x Fluminense 18h15 Vila Belmiro

Grêmio x Athletico-PR 18h15 Arena do Grêmio

Goiás x Bragantino 20h30 Serrinha

37ª RODADA/SEGUNDA
Palmeiras x Atlético-GO 18h Allianz Parque

Botafogo x São Paulo 20h Nilton Santos

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

ORGULHO DA GAROTADA

AMARELINHA  
NO RODINEI...

PEDALADAS

 n O técnico Abel Braga quer 
Rodinei em campo, domin-
go, contra o Flamengo, e, 
para que isso aconteça, o 
Internacional terá que pa-
gar ao Rubro-Negro R$ 1 
milhão, valor previsto na 
cláusula contratual do em-
préstimo. Abel considera 
Rodinei imprescindível e 
o coloca como um lateral-
-direito em nível de seleção 
brasileira. Levando-se em 
conta o excelente desempe-
nho de Rodinei no campeo-
nato e comparando com o 
dos laterais ultimamente 
convocados pelo Tite, Abe-
lão pode ter razão.

 n Antes de a bola rolar dando 
início ao Brasileirão era baixa 
a cotação do Fluminense entre 
analistas e mesmo os torcedo-
res não botavam fé. A campa-
nha surpreende pela eficiência 
e está valorizada pelas dificul-
dades que o clube vem enfren-
tando, desde graves proble-
mas financeiros à perda de jo-
gadores e do treinador, Odair 
Hellmann, que, seduzido por 
proposta, foi comandar o Al-
-Wasl, nos Emirados Árabes. 
Marcão assumiu e, depois de 
algumas derrapadas, recolo-
cou o trem nos trilhos e o Flu-

minense está fechando o 
campeonato na Libertado-
res. Louve-se o grande tra-
balho na base, verdadeira 
fábrica de craques em Xe-
rém, que renovou o elenco 
com vigor e qualidade. No 
mínimo, 16 jovens à dispo-
sição para trocar juventude 
e vigor pela experiência de 
Fred e Nenê. Jovens que já 
brilhavam nas competições 
das categorias específicas 
são a prova de que o Brasil 
segue sendo um viveiro de 
craques chamando a aten-
ção do mundo.

 n Diante de tantas polêmi-
cas, a CBF terá que distri-
buir fichas de espera para 
os dirigentes que queiram 
reclamar do VAR na sede 
da entidade. A geringonça 
é realmente uma máquina 
de fazer lambanças.

 n Se fosse permitida a pre-

sença da galera domingo, 
para Flamengo e Interna-
cional, em jogo com cli-
ma de final antecipada do 
Campeonato Brasileiro, o 
Maracanã seria pequeno 
demais para a Nação ru-
bro-negra, que faria uma 
bela festa.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n O baixo nível técnico do 
Campeonato Brasileiro 
acabou trazendo benefí-
cios. Depois de um balaio 
de jogos sonolentos, um 
final emocionante, nas 
duas pontas da tabela.

 n Luxemburgo fingiu que 
absorveu o golpe, mas in-
timamente ficou furibun-
do com Cano pelo pênalti 
perdido. A displicência na 
batida fez a diferença num 
lance capital.



8   ATAQUE QUARTA-FEIRA, 17.2.2021  I  O DIA8   ATAQUE QUARTA-FEIRA, 17.2.2021  I  O DIA

Sem Neymar no PSG, Mbappé decide 
Astro francês faz três gols nos 4 a 1 sobre o Barça e deixa sua equipe perto das quartas da Liga dos Campeões

C
om Neymar machucado, 
o Paris Saint-Germain, 
da França, contou com 

o talento de Mbappé para 
abrir uma considerável van-
tagem nas oitavas de final da 
Liga dos Campeões. No Camp 
Nou, goleou o Barcelona por 
4 a 1, ontem, no primeiro jogo 
da série. O atacante francês 
marcou três vezes. Kean fez 
o outro gol do PSG, enquan-
to Messi descontou para os 
catalães.

Com o resultado, o PSG 
pode perder por dois gols de 
diferença ou mesmo por 3 a 
0 no jogo do dia 10 de mar-
ço, no Parque dos Príncipes, 
para avançar às quartas de 
final. São, assim, grandes as 
chances de o time parisien-
se se vingar das eliminações 
de 2013, 2015 e 2017 no mata-
-mata da Champions para os 
catalães.

Além de fazer o PSG não 
sentir a ausência de Neymar, 
com poucas chances de atuar 
no duelo de volta, Mbappé 
ofuscou até mesmo Messi on-

tem. O craque argentino era a 
esperança do Barcelona, por 
sua grande fase - nove gols 
nos últimos nove jogos e ago-
ra são 10 em 10. Mas, embora 
tenha marcado o gol do seu 
time, em cobrança de pênalti, 
foi pouco perigoso.

Além disso, viu sua equipe 
ser novamente pouco compe-
titiva em um grande confronto 
europeu. Mais bem organiza-
do, o PSG sobrou no segundo 
tempo, quando marcou três 
vezes. Aproveitou as falhas da 
defesa adversária, envolvida 
em jogadas de velocidade, e a 
ótima atuação de Mbappé.

O Barcelona foi para o jogo 
com Dembélé compondo o 
trio de ataque com Messi e 
Griezmann, além do retorno 
de Piqué ao sistema defen-
sivo. Enquanto isso, Icardi e 

Kean se juntaram a Mbappé 
no setor ofensivo do PSG. O 
que se viu em campo, com es-
sas formações, foi o time pa-
risiense tendo as primeiras 
iniciativas de jogo, mas sem 
conseguir impor uma supe-
rioridade clara sobre o Barce-
lona, que perdeu uma chance 
com Griezmann aos 13 e con-
seguiu abrir o placar. 

Aos 26, a arbitragem en-
tendeu que Kurzawa deslo-
cou De Jong na grande área. 
Messi bateu alto, no canto es-
querdo, para fazer 1 a 0 para 
o Barça, que poderia até ter 
ampliado com Dembelé, na 
sequência, não fosse um chu-
te muito fraco do francês. E 
isso acabou custando caro. 
Aos 31, Mbappé recebeu pas-
se de Verratti, cortou Lenglet 
na grande área e bateu de es-

querda para igualar o placar. 
E teve ótimas oportunidades 
para ir ao intervalo em van-
tagem, com Mbappé e Kean. 
Mas também viu Griezmann 
perder uma chance clara an-
tes do intervalo.

O equilíbrio do primeiro 
tempo, ainda que marcado 
pela maior organização do 
PSG, não se repetiu na etapa 
final. Pouco criativo, o Barce-
lona era bastante dependente 
das jogadas de bola parada, 
quase todas com Messi, para 
ter alguma oportunidade 
Além disso, falhava na defesa 
e tinha dificuldade para bar-
rar Mbappé.

Tanto que ele finalizou com 
perigo logo no primeiro mi-
nuto e criou a jogada em que 
Kean fez Ter Stegen trabalhar 
aos 4. E foi ele que marcou 
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No outro jogo 
de ontem, 
o Liverpool 
bateu o RB 
Leipzig, por 
2 a o (Salah 
e Mané), e 
pode perder 
por um gol em 
casa para ir às 
quartas

Mbappé festeja  
após balançar a rede 
do Barcelona: atuação 
impecável no Camp Nou

aos 19. Lançado por Paredes, 
Florenzi cruzou para a área. 
Piqué cortou, mas só parcial-
mente. A bola sobrou para o 
atacante chutar às redes.

Mbappé só não marcou aos 
22 por causa da difícil defesa 
de Ter Stegen, mas voltou a 
comemorar aos 24. Paredes 
cobrou falta e Kean cabeceou 
livre, na entrada da pequena 
área, para fazer 3 a 1. O Bar-
celona até buscou diminuir 
a desvantagem e teve uma 
chance com Dembélé e outra 
em vacilo de Navas na saída 
do gol. Mas deu espaços. E 
o PSG os aproveitou. Aos 39 
minutos, Draxler puxou con-
tra-ataque e acionou Mbap-
pé, que bateu, da entrada da 
grande área, no ângulo, para 
fechar o placar em 4 a 1, co-
roando a sua grande atuação.

VOCÊ SABIA

PSG pode 
perder 
por dois gols 
ou por 3 a 
0, dia 10 de 
março, em 
Paris, para se 
classificar


