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Flamengo conta 
com Arrascaeta 
para voltar a vencer 
o São Paulo, o que 
não acontece desde 
2017, e faturar 
o Brasileiro sem 
depender de outro 
resultado. P. 5
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Botafogo

Lucio Flavio exalta 
atuação de garotos 
contra o São Paulo
Glorioso interrompeu sequência negativa de dez jogos. 
Auxiliar revelou ter conversado rapidamente com Chamusca

O 
Botafogo quebrou con-
tra o São Paulo um je-
jum de dez jogos sem 

vencer no Campeonato Bra-
sileiro. A partida teve uma 
grande polêmica: um pênalti 
marcado em favor do Trico-
lor Paulista, mas defendido 
pelo goleiro Diego Loureiro. 
Ao fim do jogo, o auxiliar al-
vinegro Lucio Flavio preferiu 
elogiar a atuação dos jovens 
comandados por ele ao anali-
sar a arbitragem.

“Prefiro exaltar o jogo que 
os garotos fizeram, mais uma 
vez. Conseguiram a vitória. 
Parabenizo o Diego por defen-
der a penalidade. Não cabe a 
mim mais uma vez falar sobre 
arbitragem. Vou deixar para 
a diretoria do clube. Com re-
lação ao lance, todos viram. 
No contexto todo da compe-
tição, a gente viu como vem 
sendo essa questão com arbi-
tragem”, afirmou.

O Botafogo anunciou na úl-
tima semana a contratação de 
Marcelo Chamusca como trei-
nador para a próxima tempo-
rada. Perguntado sobre o co-
mandante, Lucio Flavio afir-
mou ter tido pouco contado 
com o técnico.

“Tive um contato muito rá-
pido com ele antes do jogo, até 
em função do horário. Tive o 
privilégio de trabalhar en-
quanto atleta. Falamos mui-
to pouco sobre o jogo. Só fiz 
uma primeira abertura sobre 
o que eu trabalhei durante a 
semana, o que tínhamos com-
binado para o jogo. Trabalha-
mos em cima de como o São 
Paulo joga, se aproxima muito 
pelo meio. Minha conversa foi 
para evitar o jogo por dentro 
e trabalhar em cima dos ho-
mens de velocidade, Warley 
e Ênio. Foram muito impor-
tantes no jogo de hoje”, disse.

PLANEJAMENTO

O Botafogo já começa a pla-
nejar seu elenco para a dispu-
ta da Série B. De acordo com 
o portal “Superesportes”, de 
Minas Gerais, o atacante Mar-
celo Moreno e o meia Giovan-
ni, ambos do Cruzeiro, foram 

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Lucio Flávio 
preferiu não 

polemizar 
sobre a 

arbitragem no 
jogo contra o 

São Paulo

oferecidos ao Glorioso, mas a 
chance de acerto é pequena.

Os atletas não possuem ca-
racterísticas desejadas pelo 
técnico Marcelo Chamusca, 
que já debate com a diretoria 
o planejamento para 2021. 
O treinador foi apresentado 
como novo comandante do 
Botafogo na segunda-feira.

Giovanni está fora dos pla-
nos do técnico Felipe Concei-
ção e deve deixar o clube. Já 
Marcelo Moreno, que tem his-
tória com a camisa do Cruzei-
ro, tem decepcionado em sua 
terceira passagem pelo clube. 
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e das imagens do VAR da polê-
mica partida Vasco da Gama x 
Internacional, válida pela 36ª 
rodada do Brasileirão, mar-
cada pela falha da tecnologia 
na revisão do gol de Rodrigo 
Dourado, supostamente em 
posição irregular. Com a pane 
do VAR, prevaleceu a decisão 
de campo do árbitro Flávio 

Rodrigues. O departamento 
jurídico do clube aguarda o 
material, que será utilizado 
no processo de impugnação 
da partida Vasco x Internacio-
nal no Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva.

No encontro de hoje, toda a 
cúpula cruzmaltina desmem-
brará o impacto do iminen-

te rebaixamento no processo 
de reformulação em 2021. Na 
sexta, Salgado concederá 
uma coletiva de imprensa hí-
brida (online e presencial), 
em São Januário, para revelar 
os próximos passos do início 
do processo de reconstrução 
do Vasco, após o quarto des-
censo no período de 12 anos.

Vasco

Salgado convoca reunião de urgência
Com previsão de perda de receita de R$ 100 milhões, diretoria avalia impacto na reformulação

A 
ficha caiu em São Ja-
nuário. Com ínfimas 
chances de evitar o re-

baixamento para a Série B do 
Campeonato Brasileiro, cal-
culado em 99%, segundo o 
matemático Tristão Garcia, o 
Vasco já trabalha com o duro 
cenário que o aguarda em 
2021. O presidente Jorge Sal-
gado convocou para hoje uma 
reunião de urgência com os 
presidentes dos poderes do 
clube: Carlos Fonseca (Con-
selho Deliberativo), Antônio 
Peralta (Conselho de Benemé-
ritos), João Marcos Amorim 
(Conselho Fiscal) e Otto de 
Carvalho (Assembleia Geral).

Todos os vices de Salgado 
e dos conselhos estarão pre-
sentes no encontro, que visa 
o debate sobre o delicado pa-
norama do clube, atolado em 
dívidas na casa dos R$ 720 
milhões, atraso de dois me-
ses de salários e perda de uma 
receita de aproximadamente 
R$ 100 milhões com a queda 
para a Segundona. Uma série 
de reuniões institucionais foi 
iniciada na segunda-feira.

LUXA: FUTURO AVALIADO

Com um acordo válido até 
o fim do Campeonato Brasi-
leiro, Vanderlei Luxembur-
go terá o futuro discutido. O 
treinador, que já se colocou 
à disposição para o projeto 
de retomada, precisará se 
encaixar na nova realidade 
financeira do clube. Na se-
gunda passagem pela Colina, 
Luxa acertou uma espécie de 
bônus caso o Vasco permane-
cesse na elite. 

Nas reuniões, Salgado de-
bateu questões jurídicas com 
o departamento do clube em 
relação à cobrança dos áudios 

Luxa precisará 

se encaixar na 

nova realidade 

financeira do 

Vasco

DANIEL CASTELO BRANCO

Na sexta, 
Salgado 
concederá 
uma coletiva 
de imprensa, 
para revelar 
os próximos 
passos na 
reconstrução 
do Vasco

MARCELO BERTOLDO

marcelo.bertoldo@odia.com.br
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Fluminense

Roger Machado visita CT do Fluzão
Confirmado pelo clube, novo treinador já assume o time a partir de sábado e irá ao Maracanã amanhã

N
ovo treinador do Flumi-
nense, Roger Machado 
visitou o CT Carlos Casti-

lho, ontem, e foi apresentado a 
alguns profissionais da comis-
são técnica. O profissional foi 
confirmado pelo Tricolor das 
Laranjeiras e começará o traba-
lho para a próxima temporada 
já no sábado, quando será apre-
sentado oficialmente.

Segundo o comunicado ofi-
cial do clube, Roger Machado se 
reuniu com o presidente, Mário 
Bittencourt, e o diretor de fute-
bol, Paulo Angioni. E, amanhã, 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

ele estará no Maracanã acom-
panhando a última partida do 
Fluminense no Campeonato 
Brasileiro, contra o Fortaleza.

Com a chegada de Roger 
Machado, Marcão voltará a ser 
auxiliar técnico na comissão 
fixa. O novo treinador assinou 
um contrato de dois anos com 
o Fluminense, até o fim da ges-
tão de Mário Bittencourt, e tra-
rá três profissionais com ele.

Apalavrado com o Flumi-
nense há dias, Roger Machado 
já deu início ao planejamento 
para a temporada de 2021, ana-

lisando sugestões de reforços 
e o elenco atual. Ele, inclusive, 
já indicou nomes. Alguns joga-
dores como Hudson, que retor-
nará ao São Paulo após o Brasi-
leirão, não devem permanecer 
com o aval do novo treinador.

Sem clube desde que foi de-
mitido do Bahia em setembro, 
Roger é um desejo antigo da di-
retoria tricolor, que buscou a 
sua contratação antes de acer-
tar com Odair Hellmann para 
2020. Ele foi o autor do gol do 
título do Fluminense na Copa 
do Brasil de 2007 e encerrou a 

carreira no clube, em 2008. O 
treinador já trabalhou em equi-
pes como o Juventude, Novo 
Hamburgo, Grêmio, Atlético-
-MG e Palmeiras, além do Bah-
ia. E foi campeão mineiro em 
2017 e baiano em 2019 e 2020.

UM PÉ NO G-4
A derrota do São Paulo para o 
Botafogo aumentou as possibi-
lidades do Tricolor de terminar 
o Brasileirão no G-4. Segundo o 
portal Infobola, a equipe agora 
tem 35% de chances de ficar em 
quarto lugar.

Roger Machado 
será apresentado 
oficialmente no 
sábado e amanhã vai 
assistir à partida do 
Tricolor no Maraca

Roger 
Machado 
conversa 

com o 
presidente 

do Flu, Mário 
Bittencourt



O DIA I QUARTA-FEIRA, 24.2.2021 ATAQUE   5O DIA I QUARTA-FEIRA, 24.2.2021 ATAQUE   5

Flamengo

Rogério Ceni 

enfrentará o 

seu ex-clube, 

o São Paulo, 

onde fez 

história

Mengão enfrenta tabus 
diante do Tricolor Paulista
Rubro-Negro quer quebrar jejum: não vence o São Paulo no Morumbi há quase 10 anos

O 
Flamengo está a uma 
vitória de ser campeão 
brasileiro pela oitava 

vez. Porém, o São Paulo, rival de 
amanhã, não vem sendo uma 
pedra no sapato do Rubro-Ne-
gro apenas na atual temporada. 
A equipe carioca vive alguns ta-
bus em duelos contra o Tricolor 
do Morumbi.

Sem vitórias sobre o São Pau-
lo inclusive durante o comando 
de Jorge Jesus, o Flamengo não 
consegue derrotar o Tricolor 
Paulista desde 2017. A última 
vitória dos cariocas aconteceu 
no dia 2 de julho daquela tem-
porada. Com gols de Diego Ri-
bas e Guerrero, o Rubro-Negro 
bateu o clube paulista no Luso-
-Brasileiro. Ao todo, são oito jo-
gos sem vencer (cinco derrotas 
e três empates).

No Morumbi, o jejum é 
ainda maior. A última vitó-
ria aconteceu em 2011. Sob 
o comando de Luxemburgo, 
a equipe, que contava com 
Thiago Neves e Ronaldinho 
Gaúcho, venceu o São Paulo 
por 2 a 1. Ao todo, são seis jo-
gos de jejum (quatro derrotas 
e dois empates).

O São Paulo não entrará em 
campo amanhã para cumprir 
tabela. Com a derrota para o 
Botafogo, o Tricolor Paulista 
precisará vencer o Flamengo 
para garantir a classificação 
para a fase de grupos da Li-
bertadores, sem precisar tor-
cer por um tropeço do Flumi-
nense contra o Fortaleza.

Apesar desses cenários, o 
Flamengo pode se sagrar cam-
peão do Brasileiro sem precisar 
quebrar esse jejum incômodo 
contra o São Paulo. Em caso de 
empate ou derrota do Interna-
cional para o Corinthians, em 
Porto Alegre, o Rubro-Negro 
será campeão mesmo que não 
pontue no Morumbi.

Rodrigo Caio não participou 
ontem do treino ao lado dos 
companheiros no Ninho do 
Urubu. O defensor fez trabalho 
de reforço muscular na acade-
mia. Apesar disso, há otimismo 
por parte da comissão técnica 
do Flamengo de contar com o 
jogador contra o São Paulo.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O Flamengo 

está há oito 

jogos sem 

vencer o São 

Paulo, sendo 

cinco der-

rotas e três 

empates
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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 / SEGUNDA
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/AMANHÃ

Fluminense x Fortaleza 21h30 Maracanã

Vasco x Goiás  21h30 São Januário

São Paulo x Flamengo 21h30 Morumbi

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

Bahia apresenta 
camisa especial
Garantido na Série A, clube faz homenagem aos sócios que 
permaneceram durante a pandemia do novo coronavírus

S
e dentro de campo o Bahia 
deixou a desejar na sofri-
da campanha no Brasi-

leiro, com a permanência pra-
ticamente assegurada na elite 
apenas na penúltima rodada, 
fora das quatro linhas o depar-
tamento de marketing do clube 
marcou mais um golaço. On-
tem, o clube apresentou a cami-
sa especial que será usada con-
tra o Santos, amanhã, às 21h30, 
na Arena Fonte Nova. Na últi-
ma rodada, o uniforme home-
nageará os sócios que seguiram 
no clube durante a pandemia 
do novo coronavírus.

As camisas estamparão o 
nome dos sócios, distribuídos 
em ordem alfabética entre as 
21 peças que serão usadas pe-
los jogadores relacionados por 
Dado Cavalcanti. No entanto, o 
modelo não estará à venda. O 
clube informou que cada peça 
é única, feita de modo qua-
se artesanal, o que impede a 
comercialização.

Motivo de orgulho de sua 
torcida, o Bahia, 15º no Bra-
sileiro, não fez uma campa-
nha à altura da paixão de seus 
seguidores. A permanência 
da Série A foi praticamente 
assegurada com a goleada so-
bre o Fortaleza, na penúltima 
rodada. A pandemia de co-
vid-19 impactou não apenas o 
comportamento do time, sem 
a presença do público, mas a 
receita do clube. 

O Bahia perdeu cerca de 16 
mil sócios em 2020. Antes do 
início da pandemia, o clube 
tinha 44 mil associados, com 
uma inadimplência de 20%. 
Atualmente, o Bahia tem 28 
mil sócios, com uma inadim-
plência de 26%, de acordo com 
o ‘ge’. Nas redes sociais, o clube 

Bahia fez camisa com nome dos sócios distribuídos em ordem alfabética

DIVULGAÇÃO/BAHIA

reconheceu o esforço do torce-
dor que manteve a mensalida-
de em dia.

“Nossa camisa estará assim 
na despedida do Brasileirão. 
Em agradecimento aos sócios 
que continuaram com a gente 
desde o início da pandemia, jo-
garemos com o nome de cada 
um deles, distribuídos em or-
dem alfabética, entre as 21 ca-
misas dos jogadores de linha”, 
informou o clube.

FUTEBOL NACIONAL

O Bahia perdeu cerca 
de 16 mil sócios em 
2020. Antes do 
início da pandemia, 
o clube tinha 44 mil 
associados
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COPA AMÉRICA

EM ALTA COM O GALO

Suárez está magoado 
com o Barcelona
Uruguaio dá a volta por cima no Atlético de Madrid e desabafa 
sobre saída do clube catalão: ‘Disseram que eu estava velho’

D
ispensado pelo Barce-
lona em agosto do ano 
passado, o uruguaio 

Luis Suárez se transferiu para 
o Atlético Madrid, onde lidera 
a artilharia do Campeonato 
Espanhol, com 16 gols. Em 
alta no clube da capital, que 
está em primeiro lugar na ta-
bela, o centroavante mostrou-
-se bastante magoado pela 
maneira como o clube catalão 
tratou a questão da sua saída.

“O que realmente me abor-
receu foi terem me dito que 
eu estava velho para estar no 
topo e que já não conseguia 
jogar no mais alto nível, ser 
o centroavante de uma gran-
de equipe. Foi disso que não 
gostei. Se não tivesse feito 
nada durante três ou quatro 
temporadas, tudo bem. Mas 
eu marcava mais de 20 gols 
todos os anos e tinha sempre 
os melhores números atrás do 

AFP

Messi!”, afirmou Suárez em 
entrevista à revista francesa 
France Football.

O uruguaio de 34 anos co-
mentou, depois, sobre o atual 
momento do Barcelona. “Hoje 
podem verificar que não é fá-
cil jogar pelo Barcelona. Mui-
tos jogadores foram contra-
tados e não atingiram o nível 
que esperavam. Eu joguei lá 
durante seis anos e mantive 

sempre o nível alto. As cir-
cunstâncias mudaram, o clu-
be precisava de mudanças e 
eu entendo isso. O que não 
entendo foi a forma como saí. 
Merecia respeito!”, afirmou.

Suárez diz que a forma 
como o Barcelona o tratou 
no momento da saída está 
dando ainda mais força para 
mostrar no Atlético de Ma-
drid aquilo de que ainda é ca-
paz. “Pelo meu orgulho, quis 
mostrar-lhes que podia con-
tinuar mostrando o que ain-
da valho. Por isso fui para o 
Atlético Madrid, uma equipe 
muito competitiva e que me 
agradou”, explicou.

E se o atleta resolver sair do 
time, ainda tem a vantagem 
de não precisar pagar multa. 
Segundo o jornal local Marca, 
há uma cláusula no contrato 
que permite uma ruptura do 
vínculo sem qualquer custo.

CAMPEONATO ESPANHOL

Dispensado em 
agosto, Suárez 
lidera a artilharia 
do Campeonato 
Espanhol, com 16 gols 
pelo Atlético Madrid

Jorge Jesus recusou 
proposta do Atlético-MG
Pressionado com a má tem-
porada no Benfica, Jorge 
Jesus ainda está com moral 
no futebol brasileiro. Pelo 
menos é o que garante o 
canal português TVI, que 
informou uma proposta 
do Atlético-MG pelo trei-
nador, que recusou.

Ainda segundo o pro-
grama Mais Bastidores, o 
Galo, que procura um novo 
comandante após a saída 
de Jorge Sampaoli, não foi 
o único a buscar Jesus. Um 
clube paulista também teria 

sondado, mas sem sucesso. 
Jorge Jesus rescindiu con-

trato com o Flamengo para 
comandar o Benfica, mas seu 
retorno a Portugal não tem sido 
como o esperado. Em quarto lu-
gar no Campeonato Português 
e com a pior campanha desde 
2007/08, ele está pressionado.

Segundo o jornal português 
Record, o presidente do clube, 
Luís Filipe Vieira, quer a saída 
do técnico. Apesar disso, o di-
rigente não irá demiti-lo por 
enquanto, principalmente por 
causa da alta multa rescisória.

Recusa foi 
motivada pelo 
temor de uma nova 
onda da Covid-19

Austrália e Catar não 
aceitam convite

Adiada para junho de 2021, 
a Copa América, com ges-
tão e sedes divididas entre 
Argentina e Colômbia, so-
freu duas baixas com a de-
sistência de Austrália e Ca-
tar. Convidadas pela Con-
mebol, as confederações 
que respondem pelas sele-
ções informaram à entida-
de a decisão de abrir mão da 
participação do torneio em 
função das restrições de via-
gem e do apertado calendá-
rio do futebol internacional, 
ainda impactado pela pan-
demia do novo coronavírus.

O desfalque não mudará 
o planejamento da Conme-
bol, que respeitará o for-
mato idealizado para o tor-
neio, assim como as sedes 
e o valor da premiação, mas 

a desistência de Austrália e Ca-
tar, sede da próxima edição da 
Copa do Mundo, em 2022, cau-
sará modificações na tabela.

No atual formato, as 12 se-
leções se dividiriam em dois 
grupos de seis, um com base 
na Colômbia e outro, na Ar-
gentina. Caso a Conmebol não 
preencha a lacuna, o torneio 
será disputado com dois gru-
pos de cinco seleções. As qua-
tro melhores de cada chave 
avançam às quartas de final. 

Formato do torneio não mudará
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Uruguaio saiu 
magoado do 
Barcelona, após  
ser dispensado
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a palinha do apolinho
n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Pau Gasol 

retorna ao 

Barcelona
Espanhol tem ambição de jogar pela 
quinta vez na edição dos Jogos

O pivô espanhol Pau Gasol, 
um dos melhores jogado-
res europeus da história da 
liga americana de basquete 
(NBA), anunciou ontem que 
retorna à equipe do Barce-
lona para competir até o fim 
da temporada. 

“Estou muito feliz em 
anunciar que estou voltando 
para casa e que em breve irei 
me juntar às fileiras do FC 
Barcelona no basquete”, es-
creveu o jogador de 40 anos 
em uma mensagem postada 
em sua conta no Twitter. 

O pivô, que não atua há 
quase dois anos, retorna à 
equipe espanhola duas dé-
cadas após ir para a NBA 
em 2001, com a ambição de 
estar pronto para partici-
par pela quinta vez de uma 
edição dos Jogos Olímpicos, 
agora em Tóquio. 

Gasol participou de 18 

Pau Gasol é um dos melhores jogadores europeus da história da NBA

AFP

temporadas na NBA, pe-
ríodo em que ganhou dois 
títulos com o Los Angeles 
Lakers, ao lado do falecido 
Kobe Bryant. Mas uma le-
são no pé esquerdo o man-
teve fora das quadras des-
de março de 2019.

Em nota, o Barcelona 
confirmou que o contra-
to de Gasol será até 30 de 
junho de 2021. “O Barce-
lona está muito satisfeito 
com a decisão de Gasol de 
assinar e regressar àquela 
que sempre foi a sua casa e 
está muito feliz e honrado 
com o regresso de Pau para 
voltar a vestir a camisa do 
Barça”, informou a equipe. 

O pivô já estava vincu-
lado ao seu antigo clube 
desde março de 2019 exer-
cendo a função de conse-
lheiro e embaixador nos 
Estados Unidos.

BASQUETE

DANIEL CASTELO BRANCO

CALÇA DE VELUDO OU FIOFÓ DE FORA

JÁ É HORA DE 
MUDANÇA

PEDALADAS

 n O Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva precisa 
mesmo ser atualizado para 
acompanhar a evolução. O 
futebol hoje é um negó-
cio que envolve milhões, 
atravancado por leis que 
estão obsoletas. Não tem 
cabimento um árbitro mu-
tilar um espetáculo com 
expulsões. Os jogos devem 
começar e acabar com 22 
jogadores em campo. Car-
tões vermelhos deveriam 
ser punidos com pesadas 
multas aplicadas aos clu-
bes, dobradas em caso de 
reincidência. As expulsões 
punem o show e quem 
paga por ele.

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

 n O Flamengo, se quiser fi-
car com a taça de campeão 
do Brasileirão 2020, terá que 
partir para cima do São Pau-
lo como se fosse um tsunami. 
O adversário estará em casa, 
sem grandes obrigações, e aí é 
que mora o perigo. O empate 
só servirá caso o Internacio-
nal não vença o Corinthians, 
no Beira-Rio, o que é pouco 
provável. Nos últimos con-
frontos, os paulistas levaram 
vantagem, mas cada jogo tem 
sua história e as estatísticas 
não entram em campo. O jogo 
mais difícil é o que está por 

ser jogado e, mesmo com mais 
time, o Flamengo precisa saber 
controlar as emoções, jogan-
do mais com o cérebro e pro-
curando dominar o ambien-
te. Até perdendo o Flamengo 
será campeão se o Interna-
cional também perder, mas 
é bom não facilitar. Rogerio 
Ceni (foto) foi cria da casa, co-
nhece os atalhos e caberá a ele 
acelerar a equipe em busca do 
bicampeonato, ansiosamente 
aguardado pela imensa Nação 
Rubro-Negra. Pena o campeo-
nato terminar escondido num 
fim de noite de quinta-feira.

 n Cruzeiro, Vasco, Bota-
fogo, Coritiba e Goiás na 
Segundona do Campeo-
nato Brasileiro. A tempo-
rada 2021 será mais di-
fícil que a anterior, sem 
folga.

 n Que os jogos no está-
dio do Morumbi e no 

Beira-Rio sejam decididos 
no campo pelos jogadores, 
sem que a arbitragem seja 
protagonista.

 n O lateral Reinaldo expulso 
e o reserva Leo, com o ter-
ceiro cartão, desfalcarão o 
São Paulo, amanhã, no duelo 
contra o Flamengo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Livre da pressão pela 
obrigação de ganhar, o Bo-
tafogo jogou bem, dominou 
o São Paulo e venceu por 1 a 
0, interrompendo uma in-
cômoda sequência de jogos 
sem vitória.

 n Jorge Sampaoli se des-
pede do Atlético Mineiro 
para trabalhar no Olympi-
que de Marselha, da Fran-
ça. Não deixa saudades, só 
contas para o presidente 
Sette Câmara pagar.


