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Flamengo de Gerson 
precisa vencer o Colorado 

hoje, no Maracanã, para 
assumir a liderança e ficar 

a um passo do octa. P. 4 e 5

MARACANÃ
16h

Vapo no Inter!Vapo no Inter!
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Corinthians

CBF é intimada a entregar 
áudios e vídeos do VAR do 
jogo Vasco 0 x 2 Inter-RS
Presidente do STJD só vai se manifestar após receber as provas e manifestações.  
Árbitro da partida e auxiliar do VAR também prestarão esclarecimentos 

O 
presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
Desportiva do Futebol 

(STJD), Otávio Noronha, li-
berou na noite de sexta-feira 
a decisão inicial quanto ao pe-
dido do Vasco para impugna-
ção da partida contra o Inter-
nacional, pela 36ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Colorado ven-
ceu por 2 a 0, em São Januá-
rio. O árbitro Flávio Rodri-
gues de Souza e o auxiliar do 
VAR José Cláudio Rocha Filho 
prestarão esclarecimentos, 
já que o primeiro gol do jogo, 
marcado por Rodrigo Doura-
do, não passou por avaliação 
do árbitro de vídeo.

A empresa responsável 
pelo VAR informou que uma 
falha técnica impediu o uso 
das linhas de impedimento 
para avaliação da jogada.

Otávio Noronha determi-
nou a intimação urgente da 
CBF para juntar vídeos e áu-
dios do árbitro de vídeo de 
toda a partida, além de aber-
tura de vista para os clubes, a 
CBF e a Procuradoria da Jus-
tiça Desportiva. 

Somente após recebimento 
das provas e manifestações é 
que o presidente do STJD se 
manifestará quanto o cabi-
mento ou não da medida so-
licitada pelo Vasco.

Após a análise dos docu-
mentos e provas juntadas 
pelo Vasco, Otávio Noronha 
destacou a necessidade de de-
ferir o pedido do clube cario-
ca no sentido de determinar à 
CBF a juntada da gravação do 
VAR, áudios e vídeos de toda 
a partida desde os momentos 
antes do início do jogo.

“A princípio essa decisão do 
STJD não muda nada a favor do 
Vasco. Vão analisar os áudios e 
vídeos, mas, salvo alguma infor-
mação nova apareça, nada deve 
mudar. Falha no equipamento, 
diferentemente do que apega 
o Vasco, não configura erro de 
direito”, avaliou Vinicius Lou-
reiro, advogado especialista em 
direito desportivo e colunista 
do Lei em Campo, em entrevis-
ta ao site UOL.

O gol do Internacional, marcado 
por Rodrigo Dourado, em São 

Januário, é o foco da polêmica e do 
pedido de anulação do resultado 

pelo Vasco

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL
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Vasco

Local: Neo Química Arena, em São 
Paulo (SP). Árbitro: Anderson Daronco 
(RS). Horário: 16h

CORINTHIANS

VASCO

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio 
Santos; Cantillo, Xavier (Ramiro), Gustavo 
Mosquito, Cazares (Araos) e Mateus Vital; 
Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini

Fernando Miguel; Léo Matos, Castan, Marcelo 
Alves (Ricardo Graça) e Henrique; Bruno 
Gomes, Leo Gil e Carlinhos; Pikachu, Cano e 
Talles Magno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

FICHA TÉCNICA

 N A maré não está boa para 
a caravela vascaína. Com 
dores musculares, Benítez 
embarcou com a delegação 
para São Paulo, na sexta-
-feira, mas não participou 
do treinamento de ontem e 
foi vetado para o jogo de hoje 
contra o Corinthians. Na dra-
mática luta contra o rebai-
xamento para a Série B, Lu-
xemburgo avalia Carlinhos e 
Juninho como os mais aptos 
para desempenhar a função 
do camisa 10. No entanto, 
ainda não bateu o martelo.

Há cinco rodadas sem 
vencer, o Cruzmaltino, 17º co-
locado, com 37 pontos, tem o 
risco de queda calculado em 
73º, segundo o matemático 
Tristão Garcia, e não depende 
mais de si para permanecer 
na Série A. Para o desespero 
do torcedor mais supersti-
cioso, o Vasco não vence o 
Corinthians desde 2010. De 
lá para cá, os paulistas ven-
ceram 12 vezes e empataram 
outros sete jogos.

Com Benítez em campo, 
o aproveitamento do Vasco 
é de 44%, com média de 1,1 
gol por jogo. Sem o camisa 
10, os números caem: 29% e 
0,65 de média.

LUXA TEM 
DESFALQUE DE 
ÚLTIMA HORA

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Os jovens 
Andrey, 
Juninho e 
Ricardo Graça 
podem ganhar 
nova chance 
no jogo de hoje

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

O talento de 
Talles Magno 
e a experiência 
Leandro 
Castan são 
armas do 
Vasco 
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Flamengo

Willian Arão 

está de 

repouso mas  

ainda sente 

dores e o local 

fraturado 

está inchado

Apesar de fratura, Arão é 
relacionado para decisão
Volante busca forma de enfrentar hoje o Inter, apesar de possibilidade ser remota

E
m recuperação de uma 
fratura no segundo dedo 
do pé direito, Willian Arão 

está na lista de relacionados 
para a partida decisiva contra 
o Internacional, hoje, às 16h no 
Maracanã. Apesar da surpreen-
dente novidade, as chances do 
volante entrar em campo são 
muito pequenas.

Arão está em casa, de re-
pouso, mas tenta jogar a par-
tida. Entretanto, como ainda 
sente dores e o local está in-
chado, não há muitas alterna-
tivas. Com isso, a tendência é 
que Gustavo Henrique seja o 
titular na zaga do Flamengo. 
Essa deve ser a única mudan-
ça na equipe para o duelo com 
o Internacional.

A tendência é de que o trei-
nador Rogério Ceni faça ape-
nas uma mudança no time 
que venceu o Corinthians na 
última rodada, com Gustavo 
Henrique entrando na vaga 
de Arão. A provável escalação 
é: Hugo Souza, Isla, Rodrigo 
Caio, Gustavo Henrique e Fili-
pe Luís; Diego Ribas, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol.

Os relacionados para a de-
cisão se apresentam ontem 
à noite na concentração. Mi-
chael, com um corte no dedão 
do pé esquerdo sofrido an-
tes do treino de ontem, está 
fora. Ele é o terceiro proble-
ma médico nesta semana do 
Rubro-Negro.

O primeiro foi Arão, que na 
quinta-feira fraturou o segun-
do dedo do pé direito e preci-
sou passar a noite no hospital. 
E na sexta, foi a vez do recém-
-chegado Bruno Viana. O za-
gueiro emprestado pelo Bra-
ga fraturou um dedo da mão 
direita, em um acidente do-
méstico. Segundo o clube, ele 
recebeu os primeiros atendi-
mentos no departamento mé-
dicos e está sob observação. 

Além deles, Diego Alves, 
que se recupera de lesão na 
coxa direita, e Thiago Maia, 
fazendo fisioterapia após ci-
rurgia no joelho esquerdo, são 
outros jogadores no departa-
mento médico rubro-negro. 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
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Internacional

 N O Flamengo já sabe contra 
quem vai estrear no Cam-
peontao Carioca de 2021. O 
Nova Iguaçu terminou na pri-
meira colocação da seletiva 
após empatar ontem por 1 a 
1 com a Cabofriense. A equi-
pe da Baixada enfrentará 
o Rubro-Negro na primeira 
rodada da competição, dia 3 
ou 4 de março.

Classificada até os 48 
minutos do segundo tem-
po, a Cabofriense amargou 
o empate nos acréscimos e 
terá disputar a Segunda Di-
visão do Carioca, ainda em 
2021. Ela se junta a América, 
Americano, Sampaio Corrêa 
e Friburguense.

Mesmo em casa e preci-
sando apenas de um em-
pate, o Nova Iguaçu sofreu. 
Logo aos 15 minutos, Alix 
Vinicius abriu o placar para 
a Cabofriense.   Gilberto foi 
o herói da classificação do 
Nova Iguaçu ao marcar aos 
48 minutos, após escanteio, 
que não disputa o torneio 
principal desde 2015.

Nos outros jogos da roda-
da, o América venceu por 3 a 
1 o Americano, enquanto o 
Sampaio Corrêa fez 1 a 0 no 
Friburguense.

NOVA IGUAÇU: 
1º ADVERSÁRIO 
NO CARIOCA 

Local: Maracanã
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Horário: 16h

FLAMENGO

INTERNACIONAL

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé 
Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, 
Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; 
Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

FICHA TÉCNICA

 N Sem se preocupar com os 
aspectos sanitários de dis-
tanciamento social relacio-
nados à pandemia que segue 
com bastante força em todo 
o país, mais de mil torcedores 
do Internacional foram se 
“despedir” do time nos arre-
dores do Aeroporto Salgado 
Filho na tarde de ontem. 

Isso porque, uma vitória 
hoje diante do Flamengo no 
Maracanã basta para que a 
equipe de Abel Braga se con-
solide como campeã do Bra-
sileirão e findar um jejum que 
ultrapassa as quatro décadas. 
Em caso de empate ou revés, 
a decisão do torneio irá para a 
rodada derradeira onde todas 
as partidas serão disputadas 
na quinta-feira, às 21h30.

Além de estarem devida-
mente de vermelho, instru-
mentos, faixas, sinalizadores 
e os cantos entoados fizeram 
das imediações do aeroporto 
quase que uma arquibancada 
improvisada para atletas e de-
mais integrantes da delega-
ção que passaram de ônibus.

Nas suas redes sociais, o 
Inter não fez qualquer tipo 
de menção ao ocorrido que 
durou desde o fim da manhã 
até o início da tarde. 

NO EMBARQUE, 
COLORADOS SE 
AGLOMERAM

Aos 26 anos, Bruno 
Viana estava no 
Braga, de Portugal, 
e chegou por 
empréstimo até o 
final da temporada

Michael, com corte no 

dedão do pé esquerdo 

sofrido antes do treino de 

ontem, está fora do jogão 

que pode decidir o título

DANIEL CASTELO BRANCO 

Mais de mil 

torcedores do 

Inter foram 

se “despedir” 

do time nos 

arredores do 

aeroporto

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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Santos Fluminense

E
m quinto lugar com 60 
pontos, o Fluminense 
tem mais duas rodadas 

para tentar garantir uma vaga 
direta para a fase de grupos 
da Libertadores. E para ter 
alguma chance, a equipe de 
Marcão terá de conseguir a 
terceira melhor campanha do 
clube no Campeonato Brasi-
leiro por pontos corridos. A 
começar pela partida deste 
domingo diante do Santos, às 
18h15 na Vila Belmiro.

Se vEncer o Peixe, o Flumi-
nense chegará a 63 pontos e 
superará a campanha de 2014, 
quando a equipe de Cristóvão 
Borges fez 61 e ficou em sex-
to lugar, a melhor pontua-
ção desde o título de 2012 (e 
também alcançada em 2007). 
Ainda assim, ficaria empa-
tado com o Tricolor de 2011, 
terceiro colocado naquela 
edição, mas com 20 vitórias, 
número que o time atual não 
alcançará.

Ou seja, o Fluminense pre-
cisa de pelo menos mais qua-
tro pontos (uma vitória e um 
empate) para ter a sua terceira 
melhor campanha nos pontos 
corridos. Em 2005 e 2004 o clu-
be fez 68 e 67 pontos, respecti-
vamente, mas, com mais de 40 
jogos em cada edição, o apro-
veitamento é inferior a 54%.

Com ótimo desempenho 
neste Brasileirão e vaga na 
pré-Libertadores garantida, 
o Fluminense, se chegar a pelo 
menos 64 pontos, só ficaria 
atrás das conquistas de 2010, 
quando fez 71, e de 2012, com 
77. Ainda assim, talvez a equi-
pe precise de mais seis pontos 
para ter chances reais de uma 
vaga direta.

Afinal, está dois pontos 
atrás do Atlético-MG, quarto 
colocado, e precisaria de pelo 
menos um tropeço do adver-
sário ou do São Paulo, com 63.

Nenê é um dos líderes e um 

dos destques do Fluminense 

neste Brasileirão 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Local: Vila Belmiro. Árbitro: Savio Pereira (DF). Horário: 18h15

SANTOS FLUMINENSE

João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e 
Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, 
Marcos Leonardo, Lucas Braga e Jean Mota. 
Técnico: Cuca

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz 
Henrique, Lucca e John Kennedy. 
Técnico: Marcão

FICHA TÉCNICA

A partida de hoje é 
caminho para o sonho 
de ir direto para a fase 
de grupos da Liberta

Em busca da vaga direta na Liberta
Tricolor encara o Santos hoje e poderá superar seu desempenho no ano de 2014 e igualar o de 2011
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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

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

Ceará 1 x 3 Fluminense Castelão

Sport 0 x 0 Bragantino Ilha do Retiro

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / QUINTA-FEIRA
Santos 1 x 0 Corinthians Vila Belmiro

Coritiba 1 x 0 Palmeiras Couto Pereira

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM
São Paulo 1 x 1 Palmeiras Morumbi

37ª RODADA / ONTEM

Coritiba 0 x 2 Ceará Couto Pereria

*Fortaleza  x  Bahia Castelão

 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 São Paulo 63 36 17 12 7 57 39 18 58,3%

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

 5º Fluminense 60 36 17 9 10 52 41 11 55,6%

 6º Palmeiras 57 36 15 12 9 50 34 16 52,8%

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

 8º Santos 53 36 14 11 11 51 48 3 49,1%

 9º Athletico-PR 50 36 14 8 14 36 35 1 46,3%

 10º Ceará 49 37 13 10 14 52 50 2 44,1%

 11º Corinthians 49 36 13 10 13 45 45 0 45,4%

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

 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 31 37 7 10 20 30 51 -21 27,9%

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

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

a palinha do apolinho
RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

SÓ PARA OS FORTES

 PESO EXTRA  
PARA O VASCO

 PEDALADAS

 n O maior adversário do 
Vasco esta tarde, na Neo 
Quimica Arena, em São 
Paulo, não será o Corin-
thians,  mas a obriga-
ção de ganhar. O peso da 
ameaça de rebaixamento 
provoca sobrecarga emo-
cional muito forte e capaz 
de comprometer o desem-
penho da equipe cruzmal-
tina. O técnico Vanderlei 
Luxemburgo sabe lidar 
com isso, mas é impossí-
vel controlar as reações, 
sobretudo entre os jogado-
res mais jovens. Nas con-
dições normais já seria um 
jogo dificílimo, imagine 
com a corda no pescoço.

n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

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

 nAo contrário do habitual, 
o Brasileirão termina com 
emoções fortes nas pontas, 
na de cima pela briga pelo 
título, na de baixo pela de-
sesperada corrida para es-
capar do rebaixamento. No 
Maracanã, o Internacional, 
do consagrado Abel Braga 
(foto), dependerá de uma 
vitória para garantir o títu-
lo. Triunfo do Flamengo e a 
decisão ficará para a roda-
da 38, com os cariocas assu-
mindo, pela primeira vez, a 
liderança. Empate hoje e os 
gaúchos dependerão de vi-

tória simples, no Sul, sobre 
o Corinthians ou que o Fla-
mengo não bata o São Paulo 
para botar a faixa no peito. 
Inter entra com dois dos três 
resultados possíveis a seu fa-
vor, vantagem importante, 
joga fechado, sendo objetivo 
nos contra-ataques e muito 
bom nas bolas aéreas, faltas 
laterais, escanteios e jogadas 
de flanco. Tem em Patrick sua 
melhor arma. Flamengo tem 
mais time e melhores opções 
no banco. Galera, em casa, 
roendo as unhas dos pés, não 
é programa para cardíaco.

 n Fratura no dedão do pé 
de William Arão tirou o 
sono de Rogério Ceni. 
Arão vinha sendo peça 
fundamental na campa-
nha do Flamengo, mes-
mo improvisado na zaga.

 n Recém chegado ao Ru-
bro-Negro, Bruno Viana 

fraturou o dedo da mão di-
reita, tambor do Abelão está 
ecoando.

 n Chamusca assume como 
técnico do Botafogo prome-
tendo garimpar na base a 
montagem da nova equipe 
para disputar o Campeonato 
Carioca.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Pressão da galera do In-
ter para que o clube pa-
gasse a multa que liberaria 
Rodinei para enfrentar o 
Flamengo só acabou por-
que um torcedor abastado 
teria dado o dinheiro.

 n Com gol nos acrésci-
mos, o Palmeiras em-
patou e acabou com as 
esperanças do São Paulo 
com relação a título. Tri-
color fecha a temporada 
colecionando fracassos.

*Obs. Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.

Dona Miguelina, mãe do craque 
Ronaldinho Gaúcho, morreu on-
tem em decorrência da covid-19. 
Aos 71 anos, ela lutava contra a 
doença desde dezembro, quan-
do foi internada. A informação 
inicial foi da Rádio Itatiaia, mas 

DIA A DIA

o prefeito de Belo Horizonte e 
ex-presidente do Atlético-MG, 
Alexandre Kalil, também con-
firmou. Após a internação, o pró-
prio Ronaldinho divulgou a luta 
da mãe em uma publicação nas 
redes sociais. 

MORRE A MÃE DE RONALDINHO GAÚCHO
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Botafogo

Victor Luis e Angulo não 
atuam mais pelo Botafogo
Jogadores não entrarão em campo nos dois últimos jogos pelo Alvinegro na Série A

O 
Campeonato Brasilei-
ro ainda não acabou, 
mas alguns jogadores 

do Botafogo não farão os dois 
últimos jogos pela equipe. 
Além de Helerson, Kelvin, 
Rentería e Cícero, já dispen-
sados pelo clube, o lateral 
Victor Luis e o atacante Ivan 
Angulo também não encerra-
rão o torneio pelo time cario-
ca. A informação é do portal 
‘Globoesporte.com’.

De acordo com o site, os 
atletas fariam os últimos trei-
nos neste final de semana no 
Nilton Santos e retornarão ao 
Palmeiras, clube de origem da 
dupla,  amanhã. Além dos já 
citados, o Alvinegro também 
busca um acordo para res-
cindir com o marfinense Sa-
lomon Kalou. O Botafogo já 
está rebeixado e joga a série B 
na próxima temporada.

Por outro lado, o Botafogo, 
que passa por reformulações 
dentro e fora de campo para 
a próxima temporada na sé-
rie B do Brasileirão, anun-
ciou reforços. Ontem, o clube 
acertou a contratação do ata-
cante Ronald, que disputou a 
segunda divisão pelo Botafo-
go-SP em 2020.

“É com grande satisfação 
que anunciamos o Ronald, 
nosso primeiro reforço para 
a temporada. Ele chega ciente 
dos nossos objetivos e com a 
promessa de muito trabalho 
para ajudar a realizá-los”, disse 
o presidente Durcesio Mello.

Ronald também já passou 
por Boavista-POR e Inter-
nacional. Na última sexta, o 
Alvinegro anunciou Marcelo 
Chamusca como técnico.

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Ronald, do Botafogo 
de Ribeirão Preto, é 
reforço para a equipe 
do clube carioca na 
próxima temporada 

Victor Luis 
é um dos 

que deixa o 
Botafogo


