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Mengão, de 
Gabigol, encara 
o São Paulo e, se 
vencer, chegará 
ao oitavo título 
do Brasileiro 
sem depender do 
resultado de Inter 
e Corinthians. P. 4 e 5
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Vasco

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

Hora do adeus: 

Vanderlei Luxemburgo 

fará a última partida 

em sua nova passagem 

como técnico do Vasco

Sem ‘ilusões’, 
Vasco recebe o 
Goiás na Colina 
Virtualmente rebaixado para a Série B do Brasileiro, Cruzmaltino 
tenta finalizar sua participação na Primeira Divisão com vitória

V
irtualmente rebaixa-
do, o Vasco encerra a 
sua participação no 

Campeonato Brasileiro con-
tra o Goiás, hoje, às 21h30, 
em São Januário. Precisan-
do vencer, torcer por uma 
derrota do Fortaleza e tirar 
uma diferença de 12 gols no 
saldo para o clube cearen-
se, o Cruzmaltino entra em 
campo sem ilusões, em bus-
ca de uma término digno na 
temporada com uma vitória.

E irá a campo sabendo 
que o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo está indo embo-
ra. Após reunião, ontem, a 
diretoria optou pela saída 
do experiente treinador, que 
fará sua despedida do clube 
no jogo de hoje, que deverá 

selar o quarto rebaixamento 
do Cruzmaltino.

A presença no banco de 
reservas na partida de hoje 
foi confirmada por Vander-
lei em sua conta no Insta-
gram. Em vídeo publicado 
na Vasco TV, ele agradeceu 
à torcida pelo apoio recebi-
do durante o trabalho para 
tentar livrar o Vasco da que-
da. Esta foi a sua segunda 
passagem pela Colina. Desta 
vez, porém, não conseguiu 
o mesmo sucesso de 2019. 
Desta vez, foram 12 jogos, 
com apenas duas vitórias, 
c inco derrotas e quatro 
empates.

Hoje, contra o Goiás, o 
Vasco não deverá contar 
mais uma vez com Martín 
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Benítez, que já desfalcou o 
time contra o Corinthians. 
Rebaixado para a Série B, o 
Goiás busca também termi-
nar de forma digna o Bra-
sileirão. O Esmeraldino foi 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

durante boa parte da tem-
porada o lanterna do Bra-
sileiro. Caso consiga derro-
tar o Cruzmaltino, a equipe 
irá terminar o Campeonato 
Brasileiro na 17ª colocação.

Germán Cano 

joga hoje, mas 

seu futuro no 

Vasco, com 

o possível 

rebaixamento, 

está indefinido

Após reunião, 

diretoria 

optou pela 

saída de Luxa, 

que fará sua 

despedida no 

jogo de hoje, 

que deverá 

selar o quarto 

rebaixamento

Local: São Januário. Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS). Horário: 21h30

VASCO GOIÁS

Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, 
Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, 
Andrey e Carlinhos; Yago Pikachu, Talles Magno 
e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Tadeu, Shaylon, Fábio Sanches, David Duarte 
e Jefferson; Breno, Henrique Lordelo e Miguel 
Figueira; Vinícius, Fernandão e Rafael Moura. 
Técnico: Enderson Moreira

FICHA TÉCNICA

Goiás

 N O Vasco já começa a planejar 
sua vida para a disputa da Série B 
em 2021. Segundo o portal “UOL”, 
o clube calcula que terá um prejuí-
zo de aproximadamente R$ 80 
milhões com receitas de televi-
são. Caso permanecesse na Série 
A, arrecadaria com TV aberta, 
fechada, pay-per-view e Carioca 
um valor entre R$ 110 milhões e 
R$ 120 milhões. Com a queda, os 
números devem ficar na casa dos 
R$ 35 milhões.

O valor total pode chegar a R$ 
100 milhões de prejuízo. Os núme-
ros ainda englobariam receitas 
variáveis, como o sócio-torcedor, 
que dependeria do empenho e 
engajamento da torcida para con-
tinuar rendendo dinheiro ao clube. 
Com o iminente rebaixamento, a 
diretoria já se prepara para a nova 
realidade. A previsão é que o presi-
dente Jorge Salgado dê entrevista 
amanhã explicando como será a 
vida do clube daqui para frente.

RECEITAS: PERDA DE R$ 80 MILHÕES
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São Paulo

Ídolo do São Paulo, Ceni vai 
reencontrar o clube no qual 
se consagrou como jogador 
em busca de seu primeiro 
título com o técnico

Flamengo está a uma 
vitória da consagração 
Em busca da glória, time encara tabus e palco de consagração de Rogério Ceni na luta pelo octa do Brasileiro

A temporada de 2020 foi 
bastante conturbada 
para o Flamengo. Com 

pandemia, mudanças de 
treinadores, instabilidade, 
o Rubro-Negro chega ao úl-
timo jogo do Brasileiro com 
a oportunidade de se sagrar 
campeão pela oitava vez. 
Basta uma simples vitória 
sobre o São Paulo, hoje, às 
21h30, no Morumbi, para a 
taça permanecer na Gávea, 
após o título de 2019.

No entanto, o Rubro-Negro 
irá encarar um rival indiges-
to. Além de algoz do próprio 
Flamengo na atual tempora-
da, quando eliminou o clu-
be na Copa do Brasil, o São 
Paulo ostenta uma marca de 
invencibilidade diante do 
Rubro-Negro. São oito jogos 
sem derrota. A última vitória 
foi em 2017. No Morumbi, o 
jejum ainda é maior. Desde 
2011, o Flamengo não sabe o 
que é vencer. 

Rogério Ceni, ídolo do São 
Paulo, e muitas vezes cam-
peão no Morumbi, ainda não 
conseguiu vencer o Tricolor 
Paulista como treinador. Des-

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

ciação é o contrato de Ceni 
com o Flamengo. Quando 
chegou ao clube, ele assinou 
até o fim de 2021 e, neste mo-
mento, não há qualquer in-
dicação de que ele deixará o 
cargo, principalmente se for 
campeão brasileiro.

Mesmo que não consiga 
vencer o São Paulo, o Fla-

Mesmo que não vença 
o São Paulo, Fla pode 
ser campeão, mas 
terá que torcer por um 
tropeço do Inter, que 
pega o Corinthians

na nova função.
Caso consiga, pode ver o 

interesse do Atlético-MG em 
seu trabalho aumentar. O clu-
be mineiro analisa nomes que 
possam substituir Jorge Sam-
paoli. Na lista do Galo, consta 
o nome de Ceni, que pode re-
ceber uma proposta em breve. 

Até o momento, não houve 

qualquer contato com Ceni, 
que está concentrado na dis-
puta do título brasileiro. No 
entanto, seu nome é bem ava-
liado pela diretoria do Galo, 
que o vê como uma boa apos-
ta para conseguir adminis-
trar um elenco com muitos 
medalhões.

O entrave para uma nego-

de que virou técnico, o ex-go-
leiro reencontrou o ex-clube 
em sete oportunidades. Até 
aqui, ele soma cinco derrotas 
e dois empates. Por Fortaleza 
e Flamengo, amargou elimi-
nações na Copa do Brasil de 
2020. Porém, no palco em que 
se consagrou, o técnico pode 
conquistar sua maior glória 
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Flamengo

Bruno 

Henrique faz 

o sinal de 

vitória após o 

desembarque 

do Flamengo 

em São Paulo 

FOTO: ALEXANDRE VIDAL

Local: Morumbi. Árbitro: Rodolpho 
Toski (PR). Horário: 21h30

SÃO PAULO

FLAMENGO

Tiago Volpi, Diego Costa, Bruno Alves e 
Arboleda; Igor Vinicius, Luan, Daniel 
Alves,Tchê Tchê e Welington; Pablo e 
Luciano. Técnico: Marcos Vizolli 

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

FICHA TÉCNICA mengo poderá ser campeão 
em caso de tropeço do In-
ternacional. A vantagem ru-
bro-negra é de dois pontos. 
Caso o Colorado não derrote 
o Corinthians, o Rubro-Ne-
gro será campeão, mesmo 
que saia do Morumbi com 
uma derrota. 

O São Paulo, que está na 
quarta colocação, precisa ven-
cer para confirmar a sua clas-
sificação para a fase de grupos 
da Libertadores, sem precisar 
torcer por um tropeço do Flu-
minense, que recebe o Forta-
leza, no Maracanã.

7
TÍTULOS
brasileiros tem 

o Flamengo 

em sua 

centenárias 

história (1980, 

1982, 1983, 

1987, 1992, 

2009 e 2019)

 N O Flamengo desembarcou na 
capital paulista no fim da tarde de 
ontem para o jogo decisivo contra 
o São Paulo, hoje, às 21h30, no 
Morumbi. Caso vença a partida, o 
Rubro-Negro conquistará o título 
brasileiro pela oitava vez.

Mais cedo, a torcida fez uma 
grande festa no embarque da 
delegação para a capital pau-
lista, no Aeroporto Santos 
Dumont. Ouve aglomeração 
e os torcedores, muitos deles 

sem máscara, em função da 
pandemia de Covid-19, acom-
panharam os ônibus até o 
estacionamento.

Para levantar a taça depen-
dendo apenas de si mesmo, o 
Flamengo precisa derrotar o 
São Paulo. Em caso de empate 
ou derrota, terá que “secar” o 
Internacional, que enfrenta-
rá o Corinthians no Beira-Rio, e 
sonha encerrar um jejum de 41 
anos sem um título brasileiro.

AGLOMERAÇÃO E FESTA NO EMBARQUE
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Ceará Botafogo

Botafogo encara 
o Ceará em sua 
despedida da 
Primeira Divisão 
do Brasileiro
De olho na próxima temporada, Alvinegro, rebaixado 
para a Série B, encerra participação na elite do futebol 
nacional em busca de uma vitória, hoje, no Castelão

C
om a cabeça na próxima 
temporada, o Botafogo faz 
a sua despedida da Série 

A do Campeonato Brasileiro 
contra o Ceará, hoje, às 21h30, 
no Castelão. A partida marca 
a despedida de Lucio Flavo do 
comando do Glorioso. O auxi-
liar será substituído por Marce-
lo Chamusca, contratado pelo 
nova diretoria para a reformu-
lação do Alvinegro.

Rebaixado para a Série B 
desde a 34ª rodada, o Botafo-
go já planeja há algum tempo 
a próxima temporada. Além de 
Chamusca, já anunciou a con-
tratação do atacante Ronald, 
ex-jogador do Botafogo-SP. O 
Glorioso também tem outras 
contratações bem encaminha-
das como Pedro Castro, Jona-
than, Matheus Frizzo e Gilvan. 
Nesta última partida no Bra-
sileiro, o Botafogo busca um 
resultado positivo, após ven-
cer o São Paulo e encerrar um 
jejum de dez jogos sem vitória 
no campeonato. 

Após acertar a venda de 
Kanu para o São Paulo, na últi-
ma terça-feira, a diretoria vol-
tou atrás e recusou a oferta pelo 
zagueiro. A negociação rende-
ria R$ 3,5 milhões aos cofres 
alvinegros por 50% dos direitos 
econômicos do jogador. 

A oferta do São Paulo ao 
Botafogo foi de R$ 5 milhões, 
com 30% deste valor sendo 
destinado a abater uma an-
tiga dívida do Glorioso com 
o clube paulista referente a 
contratação do atacante Hen-
rique Almeida, em 2013. No 
entanto, a diretoria não se 
satisfez em não receber todo 
pagamento em dinheiro e de-
sistiu da negociação.

Ainda não está descartada 
uma nova oferta do São Paulo 
por Kanu. O defensor, um dos 
poucos que se salvou na pés-
sima temporada do Botafogo, 
vê com bons olhos a chance 
de continuar jogando a Série 
A. Para o Alvinegro, a nego-
ciação também seria interes-
sante, já que o clube manteria 
30% do atleta e o São Paulo 
seria uma vitrine maior para 
negociá-lo no futuro.

Lúcio Flávio faz sua despedida 

como técnico interino do 

Botafogo, hoje à noite, no 

Estádio Castelão

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

Após acertar 

a venda de 

Kanu para o 

São Paulo, 

diretoria 

voltou atrás 

e recusou a 

oferta pelo 

zagueiro

Local: Castelão. Árbitro: Raphael 
Claus (Fifa-SP). Horário: 21h30

CEARÁ

BOTAFOGO

Richard, Eduardo, Gabriel Lacerda, Klaus e 
Kelvyn, Charles, Pedro Naressi, Vina, Léo 
Chu, Lima e Felipe Vizeu. 
Técnico: Guto Ferreira

Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Sousa e Hugo; Kayque, Luiz Otávio, Davi 
Araújo, Warley e Bruno Nazário; Ênio e 
Rafael Navarro. Técnico: Lúcio Flávio

FICHA TÉCNICA
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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/HOJE

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

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Fred anunciou que irá cum-
prir seu contrato com o Flu-
minense e se aposentar em 
2022. Ídolo máximo, o legado 
que o camisa 9 deixa é muito 
maior do que apenas o que 
fez em campo. Sinal disso foi 
essa declaração: ‘”A gente 
quer que os grandes jogado-
res venham pra cá. Os gran-
des patrocínios. A gente não 
quer elogio falso, mas quer 
reconhecimento. A gente re-
conquistou tudo e essa recon-
quista da Libertadores é um 
recado pra quem está de fora 
que aqui é um grande clube.” 
Fred é a síntese da grandeza 
do Flu e a injeção de ânimo 
que o clube precisava.

O LEGADO
REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

SEMPRE PELOS CARIOCAS

E 
chegamos ao fim de mais um Campeonato 
Brasileiro e mais uma temporada da “Em 
Grande Fase” por aqui. Ou melhor, che-

garemos nesta noite com todas as partidas da 
38ª rodada do Brasileirão. Botafogo, Coritiba, 
Goiás e Vasco, infelizmente, devem integrar 
os rebaixados. É entristecedor sentir a ficha 
caindo de que dois cariocas foram rebaixados 
para a Segunda Divisão. E, para ser muito sin-
cero, nem acho que time para isso eles tinham. 
Deveriam ter ficado. Mas é o que sempre digo: 
nunca é tarde para recomeçar. Dois para baixo 
e dois para cima. O Fluminense tenta carimbar 
a vaga direto na Libertadores e coroar a já ma-
ravilhosa campanha. Para isso precisa vencer o 
Fortaleza, torcer para o rival Flamengo ganhar 
do São Paulo e, infelizmente para os Tricolores, 
ver o time da Gávea ser campeão brasileiro mais 
uma vez. Meu pensamento é esse pois o futebol 
carioca vem em primeiro lugar. O Flu tem tudo 
para se reconstruir e voltar a disputar grandes 
coisas, inclusive contra o Fla, e o Rubro-Negro 
quer seguir colhendo os frutos que plantou ao 
longo dos últimos anos. Grande fase!

Flamengo está perto de mais um título do Brasileirão

 n O que era esperado, e 
eu entendo como ideal, 
vai acontecer. Vanderlei 
Luxemburgo vai se des-
pedir do Vasco na par-
tida contra o Goiás, em 
São Januário, pela última 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. A decisão foi 
anunciada oficialmente 
pelo Gigante da Colina e 
creio que o entendimento 
é claro: o Vasco precisa de 
novos ares. A história de 
Luxa é inconfundível. Sou 
fã por tudo o que fez. Mas 
é hora de descansar. Boa 
sorte ao pofexô e muita 
sabedoria ao Cruzmalti-
no na escolha do próximo 
comandante...

ADEUS, LUXA

GOLAÇO

 nO Flamengo e a Secretaria Municipal de Esportes vão as-
sinar um convênio que dará direito aos atletas de destaque 
nas Vilas Olímpicas de fazerem testes e serem aproveita-
dos pelo time da Gávea. Um golaço do presidente Rodolfo 
Landim e também do secretário Guilherme Schleder, que 
costuraram esse acordo benéfico para todos os lados. Es-
porte é lazer, cultura e inclusão social.
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Fluminense Fortaleza

Tricolor precisa vencer o Fortaleza e de 
tropeço do São Paulo para entar no G-4

D
ono da campanha mais 
surpreendente do Bra-
s i le irão de 2020,  o 

Fluminense encerra a sua 
participação na competição 
buscando uma vitória sobre 
o Fortaleza, hoje, às 21h30, 
no Maracanã, para coroar a 
temporada com a classifica-
ção direta à fase de grupos 
da Libertadores. Para isso 
acontecer, o Tricolor precisa 
derrotar a equipe cearense e 
torcer para que o São Paulo 
não vença o Flamengo, no 
Morumbi.

O jogo marca a despedi-
da do técnico Marcão, que 
voltará à função de auxiliar 
no Fluminense. A partir de 
sábado, Roger Machado irá 
assumir o comando e terá 
o ex-volante como seu bra-
ço direito. Com retrospecto 
superior ao de Odair Hell-
mann, Marcão, que não terá 
Nino, Egídio e Martinelli, vê 
a ida à fase de grupos da Li-
berta como a cereja no bolo 
em uma temporada de muita 
superação.

Terceiro maior artilheiro 

da história do Fluminense, 
Fred é uma das armas do 
time para vencer o Fortale-
za. Ele falou, ontem, sobre 
o jogo de hoje e elogiou a 
chegada de Roger Macha-
do, com quem trabalhou no 
Atlético-MG. 

“É um treinador mui-
to preparado, peguei uma 
pré-temporada com o Ro-
ger no Atlético-MG, todos 
os jogadores elogiaram 
o trabalho dele na época, 
conseguiu implantar o con-
ceito de jogo dele. Deu re-
sultado em campo”, disse 
Fred, sem deixar de citar 
o duelo contra Fortaleza. 
“Temos que buscar de todo 
jeito essa vitória que, com a 
combinação de resultados, 
nos possibilitaria ir direto 
para a Libertadores. Seria 
muito importante termos 
mais tempo com a comis-
são nova.  Eu participei 
de uma geração que virou 
Time de Guerreiros, e acho 
que esse ano nós criamos 
uma identificação de um 
time comprometido para 
jogar e defender”.

Fred ainda ressaltou a im-
portância de fechar a tem-
porada com a classificação 
à fase de grupos da compe-
tição sul-americana. “Muito 
feliz com tudo que está acon-
tecendo com o Fluminense. 
Conseguimos surpreender a 

O atacante Fred 
elogiou a chegada 
de Roger Machado e 
pediu muita atenção 
com o Fortaleza 

Local: Maracanã. Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS). Horário: 21h30

FLUMINENSE FORTALEZA

Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; André 
(Yuri), Yago Felipe e Nenê; Lucca, Luiz 
Henrique e Fred. Técnico: Marcão

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Quintero e 
Bruno Melo; Ronald, Juninho e Luiz 
Henrique; Romarinho, David e Wellington 
Paulista. Técnico: Enderson Moreira

FICHA TÉCNICA

todos. A forma que falavam 
da nossa equipe no início 
serviu para nos fortalecer, 
pra gente tirar lição. Cria-
mos um estilo de trabalhar, 
de levar pros jogos e tudo 

deu certo. Estou muito fe-
liz. Tem mais um jogo, uma 
grande final, vamos fazer de 
tudo para fechar com chave 
de ouro”, afirmou.

O centroavante, no en-

Marcão quer encerrar com chave 

de ouro a sua segunda passagem 

como técnico do Fluminense

tanto, pregou respeito ao 
Fortaleza. “Realizei um so-
nho, já dormi de novo e te-
nho um novo sonho, espero 
acordar amanhã às onze e 
meia da noite e levar o Flu 
direto para a fase de grupos 
da Libertadores. Vamos ten-
tar ser o mais natural pos-
sível para não ter pressão 
e continuar fazendo o que 
temos feito, que é agredir 
o adversário e marcar mui-
to. O Fortaleza tem muito 
qualidade. Espero poder vi-
brar com um grande feito”, 
finalizou.

Na despedida 
de Marcão, Flu 
quer vaga direta 
na Libertadores


