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Flamengo joga futebol bonito e tem apenas uma derrota em 19 jogos 

Jesus abre vantagem na tabela
e acumula números expressivos
DA REPORTAGEM

Na vitória por 1 a 0 so-
bre o CSA, no último do-
mingo, no Maracanã, Jorge 
Jesus completou um turno 
à frente do Flamengo no 
Campeonato Brasileiro com 
números expressivos e re-
cordes. Quando o portu-
guês assumiu, o time estava 
em terceiro lugar com oito 
pontos atrás do Palmeiras. O 
panorama mudou. Agora é o 
Rubro-Negro encanta o país 
e tem 10 pontos de vantagem 
na luta pelo título.

Na história dos pontos 
corridos, nenhum outro clu-
be conseguiu chegar na 28ª 
rodada com 67 pontos. Um 
recorde. A pontuação, com 
10 jogos a menos, é a mesma, 
por exemplo, que o Fla con-
quistou em 2009, quando 
levantou a taça. Até a nona 
rodada, antes da parada da 
Copa América, o Flamen-
go era comandado por Abel 
Braga e tinha cinco vitórias, 
dois empates e duas der-
rotas - aproveitamento de 
62,9%. Com Jorge Jesus, em 
19 jogos, foram 16 vitórias, 
dois empates e apenas uma 
derrota - aproveitamento 
de 87,7%. Jorge Jesus sempre 
afirmou em suas entrevistas 
que dá um enorme valor ao 
Brasileiro, até por isso dificil-
mente não entra em campo 
com a força máxima, apesar 
das disputas pela Libertado-

res. “Já falei várias vezes que 
esse campeonato é apaixo-
nante, espetacular, jogo joga-
do, muito talento individual, 
todas as equipes têm bons 
jogadores. Taticamente o fu-
tebol brasileiro tem crescido. 
Às vezes, vocês fazem com-
parações que não devem ser 
feitas. Eu sou eu, um treina-
dor estrangeiro que está no 
Brasil. E não quer dizer que 
todo estrangeiro terá uma 
qualidade superior”, disse.

O estilo de jogo ofensi-
vo, mas com solidez defensi-
va, também fica evidente na 
mudança dos números. An-
tes de Jesus, a média de gols 
feitos pelo Flamengo era de 
1,66 nas nove primeiras ro-
dadas. A de sofridos, um por 
partida. Com o português, 
o poder ofensivo melhorou: 
média de 2,2 gols marcados 
por jogo, e de 0,68 sofrido.

Os números do ataque 
são puxados pelo trio Ga-
bigol (19), Bruno Henrique 
(12) e Arrascaeta (11). Nunca 
na história do Brasileiro um 
clube teve os três maiores 
goleadores da competição.

Nesta quinta-feira (31), 
o Flamengo tenta dar mais 
um passo rumo ao título. A 
equipe enfrenta o Goiás, no 
Serra Dourada. No confron-
to do primeiro turno, na es-
treia de Jesus na competição, 
o Rubro-Negro teve uma de 
suas melhores exibições e 
goleou por 6 a 1.
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Inter voltará a ter dupla Cuesta e Moledo pela primeira vez 
após um mês 

Cruzeiro está permanente demais no Z-4 

DECADÊNCIA

Santos despenca no 2º turno com
ataque pior que o do Corinthians

METADE DA DISPUTA

Cruzeiro tem quarta maior
sequência na zona da queda

MOLEDO E CUESTA

Inter volta a ter 
dupla de zaga titular 
após um mêsFoto: Douglas Magno

Santos, de Sampaoli, não marcou gols em Atlético-MG e 
Corinthians 

DA REPORTAGEM

O Santos terminou a 
28ª rodada do Campeonato 
Brasileiro a 15 pontos do Fla-
mengo, distância que trans-
forma em sonho as aspira-
ções ao título do time que, 
por quatro rodadas, liderou 
o torneio. A baixa produti-
vidade do ataque alvinegro 
em jogos recentes é um dos 
fatores que explicam essa di-
ficuldade em acompanhar o 
ritmo dos cariocas.

A equipe, ainda na ter-
ceira posição do campeona-
to, mas agora ameaçada pelo 
São Paulo, tem um dos pio-
res ataques do segundo tur-
no, com números melhores 
apenas do que outros cinco 
times, todos na zona de re-
baixamento ou próximos 
dela. São oito gols marca-
dos em nove jogos, à frente 
de Avaí (4), Chapecoense (5), 
Botafogo, Ceará e Cruzeiro 
(7).

Elogiado pela forma 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro viu escapar 
entre os dedos mais uma 
oportunidade de sair da zona 
de rebaixamento do Campe-
onato Brasileiro. Com o em-
pate sofrido no fim diante do 
Fortaleza, o time encerrou a 
28ª rodada entre os quatro 
últimos, posições que, ines-
peradamente, a Raposa ocu-
pou por boa parte da compe-
tição.

O Cruzeiro não sabe o 
que é ficar acima da 17ª co-
locação do Brasileirão desde 
a 19ª rodada, quando entrou 
no Z-4 depois de perder para 
o Palmeiras em São Paulo, 
ainda sob comando de Rogé-
rio Ceni. Desde então, já são 
10 rodadas entre os quatro 
últimos colocados do tor-
neio.

Sequência, esta, que é a 
quarta maior entre os times 
que disputam o Brasileiro 
deste ano. Apenas o Avaí, a 
Chapecoense e o CSA fica-
ram mais rodadas consecuti-
vas entre os quatro últimos. 
A esta sequência do Avaí foi 

DA REPORTAGEM

Zé Ricardo mal sabo-
reou sua estreia com vitória 
sobre o Bahia e já respira 
uma semana decisiva pelo 
Inter. 

O Colorado tem pela 
frente um duelo com sabor 
de revanche com o Athleti-
co-PR, no Beira-Rio, segui-
do de um Gre-Nal na casa 
do rival. E viverá os dois 
confrontos sob a proteção 
de sua dupla de zaga titular, 
reeditada após mais de um 
mês de problemas no siste-
ma defensivo.

Recuperado de lesão 
muscular, Rodrigo Moledo 
voltou a treinar e estará em 
campo contra o Furacão, 
nesta quinta, às 20h30, no 
Beira-Rio, pela 29ª roda-
da do Brasileirão. Ele volta 
a atuar à direita de Víctor 
Cuesta sete jogos e 36 dias 
depois da última partida 
lado a lado.

A última vez juntos 
até não desperta boas lem-
branças. Moledo deixou o 
campo com apenas 10 mi-
nutos, com uma lesão mus-

cular na coxa direita, e viu 
de fora a derrota do Inter 
por 3 a 1 para o Flamengo, 
no Maracanã, pela 2ª roda-
da do Brasileirão, em 25 de 
setembro. Mas a reedição 
da dupla de zaga titular é si-
nônimo de esperança para 
retomar a solidez defensi-
va.

Desde então, o Inter 
disputou sete jogos sem 
Rodrigo Moledo. Foram 
duas vitórias, três empates 
e duas derrotas, com 42% 
de aproveitamento, e um 
total de seis gols sofridos – 
média de 0,85 gol por par-
tida. Com Rodrigo Moledo 
e Víctor Cuesta lado a lado, 
a média de gols sofridos 
cai para 0,79 por partida. A 
equipe sofreu 27 gols em 34 
jogos, com 19 vitórias, sete 
empates e oito derrotas. O 
aproveitamento é de 62,7%.

“A gente jogou muitos 
jogos juntos, fizemos uma 
grande dupla. Mas o im-
portante é que quem en-
trou deu conta do recado. 
O Bruno, o Emerson e o 
Klaus. Isso é o que importa: 
o grupo”, diz Víctor Cuesta.

ofensiva com que arma o 
Santos, Sampaoli vê seu time 
com menos gols até do que o 
Corinthians, que encara crí-
ticas recorrentes pelos pro-
blemas em construir lances 
ofensivos – o rival do último 
sábado, em empate sem gols 
em Itaquera, tem nove gols 
nesta metade final do Bra-
sileiro. O contraste é ainda 
maior contra os adversários 
que estão na ponta da tabela, 
o Flamengo e o Palmeiras.

O líder do campeonato 
fez o dobro de gols no se-
gundo turno, 16 – e tem o es-
petacular aproveitamento de 
93% dos pontos. O Palmeiras 
tem 14 gols marcados e 67% 
de aproveitamento. Ambos 
abriram vantagem sobre o 
Santos, que tem apenas a oi-
tava campanha das últimas 
nove rodadas, com 56% de 
aproveitamento, como mos-
tra o Espião Estatístico.

Os tropeços fazem com 
que o time da Vila Belmiro 
esteja agora a três pontos do 

acrescentada a 28ª rodada, já 
que o time não deixará o Z-4 
mesmo que vença o Palmei-
ras.

Em função de o Cruzei-
ro ter mantido boa parte da 
base bicampeã da Copa do 
Brasil e ainda ter feito inves-
timentos para a temporada, 
quando o time começou a 
frequentar as últimas posi-
ções, esperava-se que a pas-
sagem pela zona de rebai-
xamento fosse relâmpago. 
Mas, na verdade, tem sido 
uma rotina do time neste 
Brasileiro.

Das 28 rodadas dispu-
tadas, o Cruzeiro esteve na 
zona de rebaixamento em 
13, o que corresponde a 46% 
do Campeonato entre os 
piores times em disputa. 

Além das últimas dez 
rodadas, o time também fre-
quentou o Z-4 nas rodadas 9, 
13 e 14, sendo que nas duas 
primeiras era comandado 
por Mano Menezes e na úl-
tima foi dirigido interina-
mente pelo auxiliar Ricardo 
Resende.

A próxima oportuni-

São Paulo (52 a 49), que ocu-
pa a quarta posição, ainda 
que a vaga no G-4 não pare-
ça sob risco – Internacional 
e Corinthians, quinto e sexto 
colocados, têm 45 pontos. O 
Santos não consegue repetir, 

no segundo turno, a sequ-
ência que teve no primeiro, 
quando venceu sete jogos 
seguidos e alcançou a ponta 
do Brasileiro na 12ª roda-
da. Hoje, o Santos recebe o 
Bahia, na Vila Belmiro.

dade que o Cruzeiro terá de 
sair da zona de rebaixamen-
to será na quinta, quando en-

frentará o Botafogo, no Está-
dio Nilton Santos. O duelo é 
válido pela 29ª rodada.
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