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Exame não detecta lesão no tornozelo de 

Rodrigo Caio e zagueiro inicia tratamento 

para enfrentar o São Paulo, seu ex-clube e 

também do técnico Rogério Ceni, no duelo 

final do Brasileirão. P. 4 e 5

Reencontro Reencontro 
decisivodecisivo
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Botafogo

‘Rei do Acesso’ chega ao Alvinegro
Treinador, com quatro acessos no currículo, destaca conhecimento e peculiaridades da Série B 

E
m clima de despedida da 
Série A do Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo deu 

início ao projeto de retoma-
da à elite com a apresentação 
oficial de Marcelo Chamusca. 
Natural de Salvador, o técnico, 
de 54 anos, conhecido como 
‘Rei do Acesso’ foi uma esco-
lha cirúrgica da diretoria dian-
te da dura realidade ao longo 
de 2021. Com êxito em quatro 
projetos, Chamusca, respon-
sável direto pela classificação 
do Cuiabá para a Primeira Di-
visão, chega confiante e ciente 
da missão que o espera.

“Posso agregar muito pelo 
conhecimento que tenho 
da competição que é a mais 
importante para nós. Posso 

ajudar o Eduardo Freeland 
e os departamentos respon-
sáveis. É muito importante, 
nessa competição principal, 
ter um elenco competitivo, 
equilibrado, com uma boa 
média de idade, e o clube bem 
organizado. São fatores que 
fizeram com que eu tomasse 
a decisão. Espero um elenco 
equilibrado, porque a Série B 
é uma competição que tem as 
suas peculiaridades. Assim, 
teremos uma equipe competi-
tiva que nos leve ao objetivo”, 
destacou Chamusca.

Anunciado na sexta-feira, o 
novo comandante alvinegro, 
mesmo de longe, já debruçou 
no processo de reformulação 
do Botafogo. Com a lista de 

nomes de possíveis reforços, 
o treinador fez novas suges-
tões e sua palavra terá peso 
sobre quem poderá permane-
cer nos planos para a disputa 
da Série B.

“Temos conversado desde 
sexta-feira sobre montagem 
do elenco. Já iniciamos esse 
processo e tratando em rela-
ção à permanência de atletas, 
nomes para contratar, concre-
tização de algumas conversas 
que o clube já tinha iniciado... 
Tenho um bom conhecimento 
de mercado, e esse foi um dos 
motivos de a diretoria buscar 
o meu nome. Iniciei a tempo-
rada na Série B e terminei na 
Série A, então conheço bem 
a realidade das duas compe-
tições”, afirmou o treinador.

Antes da apresentação ofi-
cial, Chamusca fez um tour 
pelo Estádio Nilton Santos, 
palco do confronto com o São 
Paulo, ontem à noite, pela pe-

núltima rodada do Brasileiro.  
Anunciado para o cargo na 

última sexta, Chamusca co-
nheceu a estrutura do clube 
no estádio Nilton Santos on-
tem. Diante de um dos mo-
mentos de mais holofote na 
carreira, o treinador se mos-
trou motivado, mas conscien-
te do desafio de reerguer um 
dos grandes clubes do Brasil.

Marcelo Chamusca acumu-
la quatro acessos na carreira: 
com o Salgueiro, em 2013, da 
Série D para a C; com o Gua-
rani, em 2016, da Série C para 
B; com o Ceará, em 2017, da 
Série B para a Série A e o Cuia-
bá, na atual temporada, tam-
bém para a elite do futebol 
nacional. 

Anunciado para 
o cargo na última 
sexta, Chamusca 
conheceu ontem a 
estrutura do clube no 
Nilton Santos

 

PLANOS

Marcelo Chamus-

ca está conversando 

desde sexta sobre 

a montagem do 

elenco
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Botafogo São Paulo

Botafogo vence o São Paulo e encerra 
jejum de dez jogos no Brasileirão
No Nilton Santos, o novo técnico, Marcelo Chamusca, acompanhou ao jogo, ciente de que terá muito trabalho

S
ob o olhar atento do técni-
co Marcelo Chamusca, o 
Botafogo bateu o São Pau-

lo, por 1 a 0, no Nilton Santos, 
encerrando o desagradável je-
jum de dez jogos sem vitória no 
Campeonato Brasileiro. Rebai-
xado para a Série B desde a 34ª 
rodada, o Glorioso superou as 
limitações técnicas, evidencia-
das na falta de capricho nas inú-
meras chances criadas, e com o 
gol de Matheus Babi confirmou 
o resultado que não é suficiente 
para mudar o status de lanterna 
mesmo em caso de vitória sobre 
o Ceará, quinta-feira, na Arena 
Castelão, na despedida da elite. 
Com 27 pontos, não pode mais 
alcançar o Coritiba, penúltimo 
colocado, com 31.

Antes da passagem de bas-
tão, o auxiliar Lucio Flavio deu 
sequência ao ‘laboratório’ alvi-
negro e surpreendeu ao divul-
gar a escalação com Warley e 
Ênio como titulares. Destaque 
e principal aposta no processo 
de reformulação para 2021, Ma-
theus Nascimento, de 16 anos, 
começou o jogo no banco e, de 
lá, viu a estratégia de Lucio Fla-
vio funcionar, parcialmente.

A postura do São Paulo cau-
sou estranheza. Com bura-
cos na defesa e pouco criativo 
não apresentou um futebol de 
quem almejava a classificação 
direta para a Libertadores. A ex-
pulsão de Reinaldo, ao derru-
bar Warley na entrada da área, 
complicou ainda mais a missão 
no Rio. Sem nada a perder, o Bo-
tafogo, dentro de sua realidade, 
tentou propor o jogo.

Com boa marcação e transi-

O atacante Ênio, de apenas 19 anos, foi uma das novidades do Fogão contra o São Paulo: veloz e driblador foi importante no contra-ataque 

Desde o dia 19 
de dezembro, o 
Alvinegro não 
ganhava uma partida 
do Brasileiro

MARCELO BERTOLDO

marcelo.bertoldo@odia.com.br

ção com Kayque e Luiz Otávio, 
chegou com perigo diversas ve-
zes ao ataque. Quando não fal-
tou pontaria, força ou precisão 
nas finalizações de Ênio, War-
ley e Bruno Nazário, o goleiro 
Tiago Volpi fez a diferença na 
venenosa bola chutada de fora 
da área por Caio Alexandre.

Com um jogador a mais des-
de os 29 minutos do primeiro 
tempo, Lucio Flavio sacou o vo-

lante Kayque para a entrada do 
atacante Matheus Babi na volta 
do intervalo. Com espaço dado 
pelo São Paulo, o gol parecia 
maduro. Se estava difícil pelo 
chão, Babi resolveu pelo alto. 
De cabeça, aproveitou o bom 
cruzamento de Warley para 
abrir o placar, aos 12 minutos.

Aos 35 minutos, o pênalti 
para lá de duvidoso marcado 
pelo árbitro Bráulio da Sil-

va Machado na disputa entre 
Sousa e Galeado foi motivo de 
revolta e protesto no banco do 
Botafogo, que, em vão, aguar-
dou pela contestação do VAR. 
Diego Loureiro voou no canto 
esquerdo para defender a co-
brança de Luciano, referenda-
do a má atuação de todo o São 
Paulo. Na base da garra, o Alvi-
negro administrou a vitória que 
não acontecia desde dezembro.
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Flamengo

Rodrigo Caio não 
tem lesão, mas 
faz tratamento 
para o jogo final
Situação do zagueiro é a que mais preocupa para quinta-feira, 
quando o Rubro-Negro encara o São Paulo, no Morumbi

O 
Flamengo emitiu um 
comunicado e atuali-
zou a situação de Diego, 

Gabigol e Rodrigo Caio, que 
foram substituídos contra o 
Internacional, com proble-
mas físicos. O meia sentiu do-
res na parte posterior da coxa 
direita. Já o atacante sentiu 
mal-estar e o zagueiro teve 
dores no tornozelo.

Segundo nota oficial publi-
cada nas redes sociais, o caso 
do zagueiro Rodrigo Caio é o 
que mais preocupa para quin-
ta-feira, quando o Flamengo 
encara o São Paulo, no Mo-
rumbi, pela última rodada 
do Brasileiro. O Rubro-Negro 
está a uma vitória do título. 

“Nesta segunda-feira (on-
tem), o atleta Rodrigo Caio 
realizou exame, que não 
constatou lesão. Em função 
das poucas dores, iniciou tra-
tamento para ficar em con-
dições para o jogo de quin-
ta-feira. Diego e Gabigol fa-
zem trabalho regenerativo 
normalmente”.

O Flamengo treina até ama-
nhã no Rio e depois embarca 
para a capital paulista, local 
do confronto com o São Paulo. 
Após levar a melhor sobre o 
Internacional, o Rubro-Negro 
agora é o grande favorito ao 
título do Brasileiro. De acordo 
com os cálculos do matemáti-
co Tristão Garcia, divulgados 
pelo portal “Infobola”, o Ru-
bro-Negro agora tem 62% de 
chances de conquistar o título 
brasileiro.

O Internacional, que vem na 
segunda colocação, tem 38%. 
As duas equipes são as únicas 
que alimentam alguma espe-
rança de título. A vantagem do 
Flamengo na ponta é de dois 
pontos, faltando apenas um 
jogo para o fim do campeonato.

O Flamengo precisa apenas 
vencer o São Paulo,  para ser 
campeão pela oitava vez. O In-
ternacional precisa derrotar 
o Corinthians e contar com 
um tropeço do Rubro-Negro. 
Caso não vença o Tricolor 
Paulista, o Rubro-Negro pre-
cisará que o Colorado tropece 
no Beira-Rio.

Gabigol 
festeja com 

Gerson diante 
do Inter: 

atacante 
deixou o jogo 
com um mal-

estar

Diego 
sentiu dores 
na parte 
posterior da 
coxa direita 
e Gabigol 
sentiu 
mal-estar: 
os dois não 
devem ser 
problemas 
para o jogo
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Flamengo

 N O torcedor do Internacio-
nal Elusmar Maggi voltou atrás 
e não irá mais tentar incenti-
var os jogadores do São Paulo 
para que vençam o Flamengo, 
na quinta-feira. Após declarar 
que “injetaria dinheiro” no clube 
paulista, o empresário afirmou 
que agiu no calor do momento.

“Como qualquer colorado, 
fui impactado pela partida de 
domingo no Maracanã. O amor 
pelo clube me moveu a fazer uma 

doação espontânea com intuito de 
ajudar, de fazer a minha parte na 
busca pelo título. Depois de tudo que 
aconteceu, com o lamentável erro 
do árbitro e do VAR, e a derrota que 
deixa o título mais difícil agora, me 
manifestei sem pensar. Envolto em 
emoção, afirmei que poderia parti-
cipar da última rodada com aporte 
financeiro ao São Paulo, algo que 
considero equivocado. Sei que não 
é ético, aceitável, nem necessário 
este tipo de coisa, já que o São Paulo, 

como grande clube que é, não pre-
cisaria de qualquer incentivo para 
tentar a vitória”, disse Elusmar em 
nota enviada à imprensa.

“Peço desculpas pelas pala-
vras ditas “no calor do momen-
to” e reitero que jamais falei em 
nome do Inter. Reforço que não 
vou fazer qualquer movimento 
nesta última rodada, deixando o 
protagonismo todo para quem 
sempre deve tê-lo: os jogadores. 
Vamos, Inter!”, completou.

TORCEDOR DO INTER NEGA ‘INCENTIVO’ AO SÃO PAULO

Envolto em emoção, 
afirmei que poderia 
participar da última 
rodada com aporte 
financeiro ao  
São Paulo, algo que 
considero equivocado
ELUSMAR MAGGI,
Torcedor do Internacional

 N Conforme previsto em 
contrato, o Internacional 
quitou o pagamento de R$ 
1 milhão ao Flamengo por 
escalar Rodinei contra o time 
carioca, no último domingo, 
pelo Campeonato Brasilei-
ro. Como o jogador pertence 
ao Rubro-Negro, o Colora-
do tinha até 24h após o fim 
da partida para realizar a 
transferência bancária, que 
já aconteceu segundo um 
dirigente da equipe gaúcha.

O valor, entretanto, não 
saiu dos cofres do Internacio-
nal. O Colorado recebeu uma 
doação do empresário Elus-
mar Maggi, torcedor do time 
gaúcho, que bancou a dívida 
e fez questão de dar a quan-
tia ao seu clube de coração. 

O investimento do Inter-
nacional (e do Elusmar) não 
foi bem feito. Rodinei aca-
bou sendo expulso aos três 
minutos do segundo, após 
entrada forte em Filipe Luís. 
O lance gerou debate, e os 
jogadores e os torcedores 
colorados reclamaram bas-
tante da decisão do árbitro 
Raphael Claus.

INTER PAGA 
R$ 1 MILHÃO AO 
FLAMENGO

 N A vitória do Flamengo sobre 
o Internacional foi mais espe-
cial ainda para um jogador do 
elenco: João Lucas. Depois de 
quase dois meses sem entrar 
em campo, o lateral-direito 
voltou a ser acionado pelo 
técnico Rogério Ceni, o que ge-
rou surpresa até mesmo no 
jogador. Segundo apurou a 
reportagem, João Lucas se-
quer treinou com o grupo nas 
atividades preparatórias para 
o jogo contra o Internacional. 

Aos 21 minutos do segundo 
tempo, Gabigol se sentiu mal e 
pediu para sair. Ceni, que tinha 
sacado Isla para a entrada de 
Pedro um pouco antes, decidiu 
colocar um lateral-direito de 
ofício no jogo e chamou João 
Lucas, com poder defensivo 
melhor que Matheuzinho, ou-
tro atleta da posição à disposi-
ção no banco.

João Lucas entrou na “fo-
gueira”, deu conta do recado 
e recebeu elogios interna-
mente. O nome do jogador, 
inclusive, foi pauta em grupo 
de ‘whatsapp’ que contém 
membros da cúpula rubro-
-negra como participantes. 

JOÃO LUCAS  
DÁ CONTA  
DO RECADO

Expulsão de Rodinei 
marcou o jogo entre 

Flamengo e Inter: 
torcedor pagou 

multa de R$ 1 milhão 
pela sua escalação 

DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

VOCÊ SABIA
Segundo os cálculos 
do matemático 
Tristão Garcia, o 
Rubro-Negro tem 
62% de chances de 
ser campeão
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Vasco

Cruzmaltino tem problemas 
dentro e fora do campo
Virtualmente rebaixado, clube tem mais de dois meses de salários atrasados

V
irtualmente rebaixado 
para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro, o 

Vasco terá problemas graves 
para resolver dentro e fora 
do campo na próxima tem-
porada. O Cruzmaltino com-
pletou recentemente dois 
meses de salários atrasados, 
além do 13°. As informações 
são do portal “Esporte News 
Mundo”.

No último sábado, véspe-
ra da partida contra o Co-
rinthians, o mês de janeiro 
venceu e acabou não sendo 
pago pela atual diretoria. Por 
um acordo feito entre clube, 
jogadores e funcionários, 
o vencimento dos salários 
acontece no dia 20, e não no 
quinto dia útil.

Na primeira semana da 
gestão do atual presidente, 
Jorge Salgado, no fim de ja-
neiro, ele conseguiu pagar o 
mês de novembro. Desde en-
tão, não foram feitos os paga-
mentos dos meses seguintes.

A situação do Vasco é cada 
vez mais delicada. Após o em-
pate por 0 a 0, em São Paulo, 
no domingo diante do Corin-
thians, que praticamente se-
lou o quarto rebaixamento 
do Cruzmaltino, membros de 
torcidas organizadas foram 
ao estádio de São Januário 
protestar contra o momento 
do time. Alguns funcionários 
foram atingidos por ovadas. 
As informações são do portal 
“globoesporte.com”.

A delegação do Vasco re-
tornou na noite de domingo 
ao Rio. O Gigante da Colina 
tem chances apenas matemá-
ticas de se manter na Série A. 
Mas, além de vencer o Goiás, 
o clube precisa de uma derro-
ta do Fortaleza para o Flumi-
nense e tirar uma diferença 
de 12 gols de saldo.

Membros de torcidas 
organizadas foram 
a São Januário 
protestar contra o 
momento do time

 

DRAMA

O presidente  

Jorge Salgado e 

Luxa: rebaixamen-

to iminente no  

clube
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Fluminense

‘Tirou nossos meninos do sério’,  
diz Marcão, ao criticar a arbitragem
Técnico tricolor 
minimiza a 
expulsão de Nino 
no jogo contra o 
Santos, em que o 
Tricolor cedeu o 
empate já no fim 

P
or muito pouco, o Flu-
minense não conseguiu 
mais uma vitória no 

Campeonato Brasileiro. No 
fim da partida, o Tricolor fi-
cou com um jogador a menos 
e no lance seguinte cedeu o 
empate ao Santos, na Vila Bel-
miro. Ao fim do jogo, Marcão 
fez críticas à arbitragem e mi-
nimizou a expulsão de Nino.

“A gente não gosta de falar 
de arbitragem, mas realmen-
te teve um fator extra que ti-
rou nossos meninos do sério. 
A gente sabe como são aque-
les dez segundos de reação 
em jogo quente, em algum 
momento você acaba falan-
do algumas situações, depois 
você se arrepende. Conversa-
mos com o Nino, o tranquili-
zamos. A responsabilidade é 
dividida, toda nossa. O mais 
importante desse momento é 
o equilíbrio, recompor os ner-
vos, porque na quinta-feira 
tem mais uma grande final”, 
disse.

Com 61 pontos, o Flumi-
nense faz contra o Fortaleza a 
sua última partida na tempo-
rada. Caso conquiste um re-
sultado positivo, o Tricolor vai 
alcançar a maior pontuação 
em Brasileiro de pontos corri-
dos, sem ser nos dois anos em 
que foi campeão: 2010 e 2012.

“É concentrar nossa força 
toda no jogo contra o Forta-
leza, tentar fazer o nosso me-
lhor, deixar tudo dentro cam-
po. O apoio, a energia boa do 
nosso torcedor, que tem acon-
tecido, tem chegado para gen-
te, e é muito legal viver esse 
momento”, afimou.

REFORÇOS NA MIRA
O Fluminense ainda tem um 
jogo a disputar, contra o For-
taleza, na quinta-feira. No en-
tanto, o Tricolor já começa a 
pensar na próxima tempora-
da, principalmente na Copa 
Libertadores. De acordo com 
o portal ‘NetFlu’, a diretoria 
do clube analisa nomes do fu-
tebol argentino e colombiano.

Além de reforçar a equi-
pe para o principal torneio 
do continente, o clube tam-
bém tem que repor as saídas 
de Wellington Silva e Marcos 
Paulo. Caio Paulista é outro 
que pode deixar o Tricolor no 
fim deste mês. Fernando Pa-
checo, Luiz Henrique e Lucca 
são atletas que podem atuar 
na posição. Michel Araújo 
também pode atuar improvi-
sado na função.

Com 61 pontos, o 
Fluminense faz 
contra o Fortaleza o 
seu último jogo na 
temporada, na quinta-
feira, no Maracanã

Marcão pede equilíbrio ao time para “recompor os nervos, porque na quinta-feira tem mais uma grande final”

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / DIA 17/2
Santos 1 x 0 Corinthians Vila Belmiro

34ª RODADA (JOGO ADIADO) / SEXTA-FEIRA
São Paulo 1 x 1 Palmeiras Morumbi

37ª RODADA / SÁBADO
Coritiba 0 x 2 Ceará Couto Pereria

Fortaleza 0 x 4 Bahia Castelão

37ª RODADA / DOMINGO
Flamengo 2 x 1 Internacional Maracanã

Corinthians 0  x 0 Vasco Neo Quimica Arena

Sport 2 x 3 Atlético-MG Ilha do Retiro

Santos 1 x 1 Fluminense Vila Belmiro

Grêmio 1 x 0 Athletico-PR Arena do Grêmio

Goiás 0 x 0 Bragantino Serrinha

37ª RODADA / ONTEM
Palmeiras 1 x 1 Atlético-GO Allianz Parque

Botafogo 1  x 0 São Paulo Nilton Santos

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Flamengo 71 37 21 8 8 67 46 21 64,0%

 2º Internacional 69 37 20 9 8 61 35 26 62,2%

 3º Atlético-MG 65 37 19 8 10 62 45 17 58,6%

 4º São Paulo 63 37 17 12 8 57 40 17 56,8%

 5º Fluminense 61 37 17 10 10 53 42 11 55,0%

 6º Grêmio 59 37 14 17 6 53 39 14 53,2%

 7º Palmeiras 58 37 15 13 9 51 35 16 52,3%

 8º Santos 54 37 14 12 11 52 49 3 48,6%

 9º Athletico-PR 50 37 14 8 15 36 36 0 45,0%

 10º Corinthians 50 37 13 11 13 45 45 0 45,0%

 11º Bragantino 50 37 12 14 11 49 40 9 45,0%

 12º Ceará 49 37 13 10 14 52 50 2 44,1%

 13º Atlético-GO 47 37 11 14 12 37 44 -7 42,3%

 14º Sport 42 37 12 6 19 31 48 -17 37,8%

 15º Bahia 41 37 11 8 18 46 59 -13 36,9%

 16º Fortaleza 41 37 10 11 16 34 42 -8 36,9%

 17º Vasco 38 37 9 11 17 34 54 -20 34,2%

 18º Goiás 37 37 9 10 18 39 60 -21 33,3%

 19º Coritiba 31 37 7 10 20 30 51 -21 27,9%

 20º Botafogo 27 37 5 12 20 31 60 -29 24,3%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
38ª RODADA/HOJE
Fluminense x Fortaleza 21h30 Maracanã

Vasco x Goiás  21h30 São Januário

São Paulo x Flamengo 21h30 Morumbi

Botafogo x São Paulo  20h Nilton Santos

Bragantino x Grêmio 21h30 Nabi Abi Chedid

Atlético-MG x Palmeiras  21h30 Mineirão

Internacional x Corinthians 21h30 Beira-Rio

Bahia x Santos  21h30 Fonte Nova

Athletico-PR x Sport 21h30 Arena da Baixada

Ceará x Botafogo  21h30 Castelão

Atlético-GO x Coritiba  21h30 Antônio Accioly

 nO roteiro do futebol brasilei-
ro colocou o Flamengo na úl-
tima rodada com chances de 
ser campeão dependendo de 
si mesmo. Aliás, o Fla se colo-
cou nessa situação. Mas o rival 
será o maior algoz dos tempos 
recentes do rubro-negro: o São 
Paulo, que vai jogar com força 
máxima mesmo classificado 
para a Libertadores. O Fla ain-
da não venceu o Tricolor pau-
lista, time de coração de Rogé-
rio Ceni, na temporada. E tem 
dia melhor do que quinta-feira 
para resolver isso? 

É COM VOCÊ, 
FLAMENGO

ARQUIVO O DIA

ENFIM, CONSEGUIRAM!

O 
quarto rebaixamento do Vasco é iminente e 
deve ser oficializado na quinta-feira, contra 
o Goiás. Tentaram em 2018 e em 2019 e não 

teve jeito: promoveram a queda de um gigante 
mais uma vez. Muitos culpados, como todos os 
atores políticos que participaram do vexame das 
últimas eleições, mas nenhum com uma carga tão 
grande quanto a de Alexandre Campello (foto). 
Esse reuniu todos os seus erros na gestão de fu-
tebol, além da mancha que aconteceu na Lagoa 
em janeiro de 2018. Foi naquela eleição, em que 
Campello foi eleito quando Julio Brant deveria 
ter vencido, que o Vasco fez mais uma ruptura em 
sua história. E o sinal veio rápido no campo. Uma 
gestão que nunca colocou salários em dia, que não 
passava confiança para o grupo e seguia tomando 
as decisões erradas. Total desconhecimento do es-
porte e, nesta temporada, sem a ajuda da torcida 
para carregar o time nas costas, enfim, eles conse-
guiram. Jorge Salgado terá três anos complicados, 
mas urgentes na retomada. Essa torcida com mi-
lhões de apaixonados não pode mais sofrer assim. 

 n Gabigol fez mais um gol 
decisivo e aumentou mais 
uma vez sua idolatria com 
a camisa rubro-negra. Mas, 
se você pensa que estou fa-
lando dele no título, está 
enganado. Quero chamar a 
atenção para De Arrascae-
ta, o uruguaio que desfila 
qualidade com a camisa do 
Fla e muito poder de deci-
são. Um gol e uma assistên-
cia magistral. É um prazer 
ver esse gringo jogar. E aí, 
Tite, está faltando o quê? 
Brincadeiras à parte, só te-
mos que agradecer!

O CRAQUE DOS 
GRANDES JOGOS

PREJUDICARAM O FLU

 n O jogo entre Fluminense e Santos era para o Tricolor se-
guir sonhando com a vaga direta na fase de grupos da Li-
bertadores, mas a arbitragem foi o assunto principal. Expul-
saram o Nino de forma patética, deixaram passar a solada 
do Luiz Felipe, não expulsando o jogador do Peixe. Tiraram 
as chances da campanha tricolor terminar em vaga direta. 
CBF cada vez mais zoneada nesse sentido...
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