
ESPÍRITO SANTO, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br 10| {PUBLIICDADE LEGAL 



ESPÍRITO SANTO, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br 14| {ESPORTE

3
ESPORTE

Fifa The Best

É hoje!
A Fifa anunciará hoje, 

em Londres, o vencedor 

do prêmio The Best, 

dado ao melhor jogador 

da temporada. Eleito o 

melhor do mundo nas 

duas últimas temporadas 

e único detentor do 

troféu The Best, criado 

em 2016, Cristiano 

Ronaldo está na disputa 

com o croata Modric e o 

egípcio Salah.   

O Flamengo mostrou que  
continua vivo na luta pelo 
título do Brasileirão. Em um 
jogo muito disputado, com 
emoção literalmente até a 
última bola – no travessão 
de Diego Alves –, o Flamen-
go venceu o Atlético-MG por 
2 a 1, no Maracanã, e encur-
tou a distância para os rivais 
de cima da tabela. 

Favorecido pelos tropeços 
de São Paulo e Internacional, 
que empataram na rodada, o 
time chegou a 48 pontos e en-
curtou a distância para o topo. 
Agora, está a apenas três pon-
tos do líder. Só permaneceu 

em 4o lugar porque o Palmei-
ras venceu e manteve a posi-
ção. Já o Galo, em 6o e com 42 
pontos, perdeu a chance de 
encostar nos líderes.

O Rubro-negro, que man-
tém atuações irregulares des-
de a volta do campeonato 
após a Copa do Mundo, mos-
trou consistência ontem. Na 
quarta-feira, às 21h45, a equi-
pe enfrenta o Corinthians, na 
casa do adversário, em bus-

ca da classificação para a fi-
nal da Copa do Brasil. No pri-
meiro jogo da semifinal, o 
Flamengo não conseguiu le-
var vantagem no Maracanã e 
a partida terminou em 0 a 0. 

O jogo
O duelo foi bastante disputa-
do, com chances para ambos 
os lados, mas o time da Gávea 
começou o jogo a mil por ho-
ra e abriu o placar no minu-

to inicial. Trauco, após bela 
jogada pela esquerda, chutou 
rasteiro para Willian Arão, li-
vre na área, e mandou de pri-
meira para o fundo da rede. 
Dourado fez o mesmo aos 
13min, mas estava impedido.

O Galo empatou 9 minutos 
depois, em jogada de bola pa-
rada. Luan cobrou escanteio, 
Leonardo Silva subiu mais 
que os marcadores rubro-ne-
gros e marcou de cabeça. 

O 2o tempo começou aluci-
nante e o Flamengo ampliou 
aos 9min. Lucas Paquetá com-
pletou cruzamento de Trauco, 
de cabeça, e deixou o goleiro 
Victor sem chances. O Atlético 
passou a pressionar mais no 
fim, mas os cariocas consegui-
ram se segurar e agradeceram 
o travessão, que desviou a fal-
ta cobrada por Cazares, a últi-
ma bola do jogo.  METRO RIO

Jogo equilibrado. Flamengo vence o Galo e agora muda a ‘chave’ para enfrentar o Corinthians 

Vivo! E pronto para 
a próxima batalha

FLAMENGO ATLÉTICO-MG

2 1

Com dancinha, Paquetá e Willian Arão comemoram gol | GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

A 26a rodada do Campeonato 
Brasileiro termina hoje com 
dois jogos, às 20h: Fluminen-
se enfrenta a Chapecoense,  
na Arena Condá, e o Vasco re-
cebe o Bahia em São Januário.

O Tricolor, que soma 31 
pontos, caiu três posições  
após os jogos do fim de sema-
na e agora está na 13a coloca-

ção. Precisa vencer a  Chape, 
o primeiro time fora da zona 
de rebaixamento, para não se 
aproximar do temido Z-4. Já 
o Vasco, o pior carioca  neste 
Brasileirão, luta para sair de-
le. Com 25 pontos, está na 18a 
posição e vai enfrentar o clu-
be baiano, que também está a 
beira da degola.  METRO RIO

Hoje. Vasco e Fluminense 
encerram a 26a rodada

Em um jogo movimentadís-
simo no Barradão, com sete 
gols, o Botafogo venceu o Vi-
tória por 4 a 3 e conquistou 
a sua primeira vitória fora de 
casa neste Campeonato Brasi-
leiro. O triunfo, no qual Erik 
brilhou participando de três 
tentos, fez o Alvinegro, agora 
com 32 pontos, saltar quatro 
posições na tabela e alcançar a 
11a colocação. O Vitória, com 
29, caiu uma e figura na 14a 
posição, permanecendo pró-
ximo à zona de rebaixamento. 

O início do jogo deu a im-
pressão de que o time visi-
tante não se daria bem no 
Barradão. Antes do primeiro 
minuto, o rubro-negro baia-
no abriu o placar com Lucas 
Fernandes. O Botafogo sentiu 
o gol, mas aos poucos foi se 
ajustando até que a lei do ex 
se fez presente: Kieza, ex-Vi-
tória, empatou. Lindoso, após 
receber lançamento de Erik, 
virou para o Botafogo. 

No 2o tempo, o time ca-
rioca voltou a sofrer um gol 
no início, de Fabiano. Mas 
Erik puxou ataque por cima 
e Leo Gomes, ao tentar cor-
tar, marcou contra. O quarto 
gol foi, finalmente, de Erik, 
seu primeiro pelo Botafogo. 

 METRO RIO

Brasileiro. Botafogo vence 
a primeira fora de casa 

VITÓRIA BOTAFOGO
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 Brasileirão 

ONTEM

3 X 2
GRÊMIO CEARÁ

3 X 0
ATLÉTICO-PR PARANÁ

2 X 1
FLAMENGO ATLÉTICO-MG

1 X 1
CORINTHIANS INTER

3 X 4
VITÓRIA BOTAFOGO

0 X 1
SPORT PALMEIRAS

2 X 1
CRUZEIRO SANTOS

 26a rodada 

SÁBADO

1 X 1
SÃO PAULO AMÉRICA-MG

HOJE

20h

X
CHAPECOENSE FLUMINENSE

20h 

X
VASCO BAHIA

CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

1º SÃO PAULO 51 14 37 17
2º PALMEIRAS 50 14 38 21

3º INTER 50 14 33 17

 4º FLAMENGO 48 14 38 16

5º GRÊMIO 47 13 34 20

6º ATLÉTICO-MG 42 12 42 11

7º CRUZEIRO 37 9 21 1

8º CORINTHIANS 34 9 28 5

9º ATLÉTICO-PR 33 9 33 5

10º SANTOS 32 8 29 4

11º BOTAFOGO 32 8 26 -10

12º AMÉRICA-MG 31 8 25 -5

13º FLUMINENSE 31 8 24 -6

14º VITÓRIA 29 8 26 -20

15º BAHIA 29 7 25 -5

16º CHAPECOENSE 28 6 26 -10

17º CEARÁ 27 6 19 -9

18º VASCO 25 6 27 -9

19º SPORT 24 6 21 -18

20º PARANÁ 16 3 11 -25

 Classificados para a Libertadores
 Rebaixados para a Série B

13 gols
tem Gabriel, do Santos, 
artilheiro isolado do campeonato


