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Alvinegro, que precisa vencer o Cuiabá por dois gols de diferença, hoje, para seguir na 
Copa do Brasil, espera anunciar o venezuelano César Farías como novo técnico. P. 4 e 5

ARENA PANTANAL
19h
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Flamengo

Domènec evita 
críticas após 
vexame para 
o São Paulo 
e já pensa no 
duelo contra o 
Athlético-PR 

Dor de cabeça e 
ressaca após os  
4 a 1 no Maracanã
Flamengo tenta se concentrar no decisivo duelo contra o Athlético-PR pela 
Copa do Brasil, mas goleada para o São Paulo ainda repercute no clube

O 
Flamengo tenta es-
quecer o vexame dado 
contra o São Paulo, do-

mingo, pelo Brasileirão, e se 
concentrar no decisivo duelo 
de amanhã, contra o Athlé-
tico-PR, que vale vaga nas 
quartas de final da Copa do 
Brasil - o Rubro-Negro pre-
cisa de um empate, no Mara-
canã, para se classificar. Mas 
os 4 a 1 aplicados pelo time 
paulista ainda repercutem 
no clube. 

O técnico Domènec Torrent 
tentou dar explicações para 
a confusa atuação de suas 
equipe, que deixou escapar a 
chance de assumir a lideran-
ça do Brasileiro cometendo 
erros defensivos e perdendo 
dois pênaltis. Segundo Dome, 
o revés aconteceu por “deta-
lhes”. Ele ainda evitou respon-
sabilizar individualmente os 
atletas pelo resultado.
“Erramos todos. Erramos de-
fensivamente e ofensivamen-
te. Não vamos focar só nos 
erros defensivos. Erramos, 
mas também erramos ofensi-
vamente. Quando perdemos, 
erramos todos. Uma derrota 
dolorosa para o time, pode-
ríamos estar na liderança do 
Brasileirão. Agora temos um 
jogo em três dias e estaremos 
focados nisso, e em melho-
rar defensivamente”, frisou, 
tentando manter o foco na 
partida contra o rubro-negro 
paranaense.

Em seguida, porém, vol-
tou a falar da goleada so-
frida para os são-paulinos. 
“Foi um jogo atípico, por 
pequenos detalhes, per-
demos jogo. Perdemos um 
pênalti e tomamos um gol 
aos 45 minutos. No segun-
do tempo, perdemos outro 
pênalti e levamos gol. Uma 
pena. Os jogadores sabem 
que a importância de estar 
focado no próximo jogo. O 
que aconteceu foi doloroso, 
mas aconteceu. Temos que 
estar focados no mata-ma-
ta”, avisou, esperançoso de 
que, amanhã, pela Copa do 
Brasil, o Flamengo volte a jo-
gar bem e avance ás quartas 
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Flamengo

de final (na partida de ida, 
Bruno Henrique marcou na 
Arena da Baixada e garantiu 
a vitória por 1 a 0).

HERMANOS TIRAM ONDA

A goleada sofrida para o São 
Paulo repercutiu até mes-
mo na Argentina. O jornal 
‘Olé’, o mais importante do 
país, disse que o Flamengo 
de Domènec “passou vergo-
nha” e relembrou que a equi-
pe terá um confronto contra 
o Racing, válido pelas oita-
vas de final da Libertadores. 
A publicação ainda destacou 
os dois pênaltis perdidos 
pelo Flamengo, com Bruno 
Henrique e Pedro, que, se-
gundo o ‘Olé’, executaram as 
cobranças de forma péssima.

Agora temos um 
jogo decisivo (contra 
o Athlético-PR) e 
estaremos focados 
nisso, e em melhorar 
defensivamente
DOMÈNEC TORRENT,
Técnico do Flamengo

 N Zico criticou a postura do 
Flamengo na goleada por 4 
a 1 sofrida para o São Paulo, 
domingo, no Maracanã. Em 
seu canal no Youtube, o ídolo 
rubro-negro disse que a equipe 
de Domènec Torrent precisa 
vencer jogos decisivos.

 N “Um time como o Flamen-
go não pode, seguidas vezes, 
ter o goleiro como melhor em 
campo. Isso estava aconte-
cendo. É preocupante. O São 
Paulo vinha crescendo, bo-
tou a juventude e aproveitou 
muito bem esse mal dia do 
Flamengo. Nesses jogos de 
seis pontos, tem que saber 
ser decisivo”, disse o Galinho, 
acrescentando:

 N “O Flamengo perdeu a chan-
ce de estar na frente, com o 
pênalti (perdido) do Bruno 
Henrique. Teve outro pênalti 
a seu favor, bola na trave e de-
pois saiu o quarto gol, jogada 
de uma inocência tremenda, 
um erro de marcação clamoro-
so. Muitos erros na defesa, com 
um time como o São Paulo, os 
caras te maltratam”.

ZICO: ‘TEM QUE 

SABER SER 

DECISIVO’

Atlético-MG leva 3 
a 0 do Palmeiras e 
perde a chance de 
liderar o Brasileiro

Derrota 
do Galo 
beneficia 
o Mengão 

O Palmeiras venceu o Atlé-
tico-MG por 3 a 0, ontem, 
no Allianz Parque, pela 19ª 
rodada do Brasileiro, a úl-
tima do primeiro turno. 
Quem agradece, porém, 
é o Flamengo. Afinal, o 
Galo, que segue com 32 
pontos, na terceira posi-
ção, perdeu a chance de 
ultrapassar o Rubro-Ne-
gro e tornar-se líder do 
campeonato. Já o Verdão 
se manteve na sétima co-
locação, mas foi aos 28 
pontos e encostou um 
pouco mais nos primeiros 
colocados. 

O Palmeiras abriu o 
placar aos 18 minutos, 
com Raphael Veiga. O go-
leiro Everson foi crucial 
ao não ter permitido um 
placar mais elástico para 
os donos da casa no pri-
meiro tempo. Na etapa 
complementar, o Atlético
-MG buscou por todos os 
lados o empate, mas dois 
contra-ataques poderosos 
sacramentaram a vitória 
alviverde, primeiro com 
Rony e depois com Wesley.

Na próxima rodada, a 
primeira do segundo tur-
no, o Palmeiras enfren-
ta o Vasco, domingo, às 
16h, em São Januário, e o 
Atlético-MG recebe o Fla-
mengo, no mesmo dia, às 
18h15, no Mineirão. Antes, 
porém, o Alviverde pega o 
Bragantino, quinta-feira, 
às 19h, pelo jogo de volta 
da Copa do Brasil (venceu 
por 3 a 1 na ida).

Arrascaeta volta 
com cautela aos 
treinamentos 
Sem jogar pelo clube há quase um mês, 
uruguaio sofreu duas lesões em outubro

Após o vexame diante do São 
Paulo, a volta de Arrascaeta 
aos treinos, ainda que com 
restrições, ontem, no Ninho 
do Urubu, foi um alento para 
o torcedor rubro-negro. Em 
transição, o uruguaio partici-
pou de parte da atividade no 
campo com o restante do gru-
po. Tratada com cautela, a re-
tomada não exigiu do camisa 
14, que segue em tratamento 
de recuperação de um incô-
modo no joelho. Ainda sem 
previsão de volta aos grama-
dos, Arrascaeta disputou o úl-
timo jogo pelo Flamengo no 
dia 4 de outubro.

Essa é a segunda lesão do jo-
gador em menos de um mês. 
A primeira foi a serviço da se-
leção do Uruguai na prepara-
ção para enfrentar o Equador, 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022, no Catar, 

quando ele sofreu uma disten-
são na coxa direita. De volta ao 
Flamengo, ele se recuperou, 
mas, às vésperas do confronto 
com o Internacional, em Porto 
Alegre, apresentou inchaço no 
joelho e, desde então, segue em 
tratamento. 

O departamento médico 
rubro-negro continua cheio e 
com nomes de peso em recu-
peração: o zagueiro Rodrigo 
Caio, o apoiador Diego e os 
atacantes Pedro Rocha e Ga-
bigol. No jogo de volta contra 
o Athletico-PR, amanhã, no 
Maracanã, pelas oitavas de 
final da Copa do Brasil, o Fla-
mengo, que venceu em Curi-
tiba, por 1 a 0, contará com a 
volta de Willian Arão e Thiago 
Maia. Suspensa, a dupla cum-
priu suspensão na derrota 
para o São Paulo, pelo Cam-
peonato Brasileiro.

Mesmo com restrições, Arrascaeta voltou aos treinos no Ninho do Urubu
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Cuiabá

Fogão joga  
e busca um 
treinador 
estrangeiro
Alvinegro decide uma vaga na Copa do Brasil hoje, 
contra o Cuiabá, e espera anunciar César Farías

D
errotado (1 a 0) no jogo 
de ida, no Nilton Santos, 
o Botafogo enfrenta o 

Cuiabá, hoje, às 19h, na Arena 
Pantanal, precisando vencer 
para se manter vivo na Copa do 
Brasil. Mas o decisivo duelo não 
é a única prioridade no radar 
alvinegro. Sem técnico desde a 
saída de Bruno Lazaroni, o clu-
be, de acordo com o site ‘Fogão-
net’, tenta a contratação de um 
estrangeiro. O favorito já teria, 
inclusive, sido escolhido pela 
diretoria e atende pelo nome 
de César Farías.

O técnico venezuelano, que 
atualmente comanda a Bolívia, 
teria recebido uma proposta do 
Alvinegro, ontem, e a aceitado, 
segundo o site ‘Globo Espor-
te’, mas ainda precisa negociar 
sua saída da seleção boliviana. 
A preferência dos dirigentes era 
por um treinador brasileiro. No 
entanto, após algumas sonda-
gens sem sucesso, o clube deci-
diu apostar em um estrangeiro.

Se acertar com o Botafogo, 
Farías chegará para substituir 
Bruno Lazaroni, demitido na 
última semana após a derro-
ta para o Cuiabá, pela Copa 

do Brasil. A diretoria aguarda 
apenas o desfecho da situação 
do treinador com a seleção da 
Bolívia para fazer o anúncio.

A definição sobre o novo trei-
nador não coube apenas ao ge-
rente de futebol Túlio Lustoza. 
Também contou com o aval de 
membros importantes do comi-
tê executivo de futebol. Contra 
o Cuiabá, hoje, o Alvinegro será 
dirigido pelo preparador de go-
leiros Flávio Tenius novamente 
- comandou a equipe no empate 
em 2 a 2 com o Ceará, sábado, 
no Niltão, pelo Brasileiro.

A diretoria alvinegra, porém, 
pensou em uma solução inu-
sitada para a partida contra o 
Cuiabá e cogitou ter o ex-pre-
sidente e atualmente membro 
do comitê gestor Carlos Au-
gusto Montenegro à beira do 
campo comandando a equipe. 
A informação foi divulgada pri-
meiramente pela página ‘Guia 
Alvinegro’. A ideia, no entanto, 
não avançou. “A CBF não deixa. 
Eu estava tentando. Eu pode-
ria ajudar, fazer algo”, declarou 
Montenegro ao UOL, que disse 
não ter uma das licenças exigi-
das pela entidade.

Para avançar 
na Copa do 
Brasil, o Bota-
fogo precisa 
vencer por 
dois ou mais 
gols de dife-
rença. Caso 
vença por um 
gol, a vaga 
será decidida 
nos pênaltis
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Botafogo

 N O fim do ano se aproxima e 
com ele contrato de jogadores 
vão se encerrando. No Botafo-
go, Diego Cavalieri, Guilherme 
Santos, Luiz Otávio e Saulo tem 
vínculo com o clube até 31 de 
dezembro. Segundo o site ‘Ge.
com’, os dirigentes do Alvinegro 
já trabalham pela renovação 
com estes atletas, pelo menos 
até o fim do Campeonato Brasi-
leiro, em fevereiro de 2021.

Marcinho, Helerson e Lucas 

Campos são outros atletas 
com contrato no fim, mas a 
diretoria do Botafogo não pre-
tende renovar seus compro-
missos com o clube. Cícero é 
outro atleta com vínculo até 
dezembro, com cláusula de re-
novação por mais uma tempo-
rada, e a renovação está sen-
do avaliada pela diretoria. Os 
meias Keisuke Honda e Bruno 
Nazário já renovaram até feve-
reiro de 2021.

RENOVAÇÕES COM DIEGO CAVALIERI  
E GUILHERME SANTOS NA PAUTA

Diego Cavalieri será titular do Botafogo  contra o Cuiabá

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT). Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Horário: 19h

CUIABÁ BOTAFOGO

João Carlos, Lucas Ramon, Ednei, 
Anderson, Lucas Hernández; Nenê Bonilha, 
Matheus, Hayner, Elvis; Willians e Maxwell. 
Técnico: Péricles Chamusca

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo, Kanu e 
Victor Luis; Caio Alexandre, Bruno Nazário, 
Kelvin, Warley e Matheus Babi.   
Técnico: Flavio Tenius

FICHA TÉCNICA

2001

 
HOMEM 
FORTETulio Lustosa, gerente de futebol do Botafo-go, trata da vinda  de um novo técnico
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Vasco

Vasco treina de olho na 

‘decisão’ contra o Caracas
Castan e Benítez voltam, mas Talles Magno é dúvida para jogo pela Sul-Americana

A
pós garantir um sua-
do empate, em 1 a 1, 
no sofrível duelo com 

o lanterna Goiás, domingo, 
no Serrinha, pelo Brasileiro, 
o Vasco não perdeu tempo e 
iniciou os preparativos para 
o segundo e decisivo jogo 
contra o Caracas, amanhã, 
pela Copa Sul-Americana. 
Com a vitória por 1 a 0, em 
São Januário, o Cruzmaltino 
joga pelo empate, na Vene-
zuela, para avançar às oita-
vas de final e garantir a pre-
miação de U$ 500 mil, cerca 
de R$ 2.885 milhões.

Pela manhã, o técnico Ri-
cardo Sá Pinto comandou 
uma leve atividade no CT do 
Dragão, de propriedade do 
Atlético-GO. A delegação em-
barca na tarde de hoje para 
a Venezuela. Após a suspen-
são cumprida no empate com 
o Goiás, o capitão Leandro 
Castan participou de todo 
treino e tem volta garantida 
contra o Caracas, assim como 
Benítez. Recuperado de uma 
lesão muscular, o camisa 10 
iniciou o jogo de domingo 
como opção no banco e será 
mais um importante reforço 
diante do Caracas.

“Vai ser um jogo duro. Já 
conhecemos um pouco os ad-
versários, pois tivemos um 
jogo difícil na última quar-
ta-feira. Se não estiver enga-
nado, o Caracas vai contar 
com alguns titulares. Mas 
estamos confiantes e acre-
ditamos que iremos levar a 
classificação para o Rio”, dis-
se Castan à ‘Vasco TV’. 

Talles Magno, que sofreu 
um trauma na bacia, duran-
te o empate com o Goiás, é 
dúvida. Com muita dor, o 
atacante deixou o grama-
do, chorando, ainda no pri-
meiro tempo. O camisa 11 
embarcou com a delegação 
cruzmaltina para Caracas e 
segue em tratamento inten-
sivo. Guilherme Paredes e 
Tiago Reis são os atacantes 
reservas relacionados para 
o jogo na Venezuela. 

 > Goiânia

Livre de lesão 
muscular, 

Benítez 
treinou, no CT 

do Atlético-GO, 
e vai enfrentar 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

tabelaçoaçotabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 35 19 10 5 4 30 16 14 61,4%

 2º Flamengo 35 19 10 5 4 33 25 8 61,4%

 3º Atlético-MG 32 18 10 2 6 31 23 8 59,3%

 4º Fluminense 32 19 9 5 5 29 21 8 56,1%

 5º São Paulo 30 16 8 6 2 24 14 10 62,5%

 6º Santos 30 19 8 6 5 27 23 4 52,6%

 7º Palmeiras 28 18 7 7 4 25 20 5 51,9%

 8º Grêmio 27 18 6 9 3 21 17 4 50,0%

 9º Sport 24 19 7 3 9 19 26 -7 42,1%

 10º Fortaleza 24 17 6 6 5 16 12 4 47,1%

 11º Corinthians 24 19 6 6 7 22 26 -4 42,1%

 12º Ceará 23 18 6 5 7 23 26 -3 42,6%

 13º Atlético-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8 38,6%

 14º Botafogo 20 18 3 11 4 19 22 -3 37,0%

 15º Bahia 19 18 5 4 9 23 28 -5 35,2%

 16º Vasco 19 17 5 4 8 20 25 -5 37,3%

 17º Coritiba 19 19 5 4 10 16 24 -8 33,3%

 18º Bragantino 19 19 4 7 8 22 26 -4 33,3%

 19º Athletico-PR 16 18 4 4 10 13 20 -7 29,6%

 20º Goiás 12 17 2 6 9 20 31 -11 23,5%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / A DEFINIR

São Paulo x Botafogo A definir Morumbi

Bahia x Fortaleza A definir Pituaçu

18ª RODADA/ SÁBADO

Bragantino 2 x 0 Goiás  Nabi Abi Chedid

Ceará 2 x 1 Coritiba  Castelão

Atlético-MG 0 x 0 Sport Mineirão

18ª RODADA/ DOMINGO

Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras  Olímpico

Fluminense 3 x 1 Santos  Maracanã

Athletico-PR 1 x 2 Grêmio  Arena da Baixada

Internacional 2 x 2 Flamengo Beira-Rio

19ª RODADA/ SÁBADO

Botafogo 2 x 2 Ceará  Nilton Santos

Corinthians 1 x 0 Internacional  Neo Química Arena

Coritiba 1 x 0 Atlético-GO  Couto Pereira

Fortaleza 0 x 1 Fluminense Castelão

19ª RODADA/ DOMINGO

Flamengo 1 x 4 São Paulo  Maracanã

Sport 1 x 0 Athletico-PR  Ilha do Retiro

Santos 3 x 1 Bahia Vila Belmiro

Goiás 1 x 1 Vasco Serrinha

19ª RODADA/ ONTEM

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG  Allianz Parque

Grêmio 2 x 1 Bragantino Arena do Grêmio

 nO Flamengo, desde 2019, bate 
de frente com qualquer time no 
futebol mundial. Mas, falando 
apenas do âmbito nacional, 
ainda mais disputando o Bra-
sileiro, o clube não conseguiu 
vencer nenhum dos adversá-
rios diretos na briga pelo títu-
lo. Perdeu para o Atlético-MG e 
empatou com o Internacional. 
Até ganhou do Fluminense, 
mas tomou uma sacolada para 
o São Paulo, mesmo eu não ven-
do o Tricolor em condições de 
brigar pelo título. Falta poder 
de decisão!

PROBLEMA É 
NA DECISÃO 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

É PRECISO EXALTAR

M
ais uma vitória na conta do “Time de Guer-
reiros”. Há um tempo, estava com receio de 
usar essa alcunha para o elenco atual. Mas 

sempre vi uma ponta de esperança de que poderia 
me surpreender com esses atletas. Não deu outra. 
Mesmo com algumas saídas e problemas no elen-
co, Odair Hellmann não achou apenas um time. 
Achou um grupo. Nenê e Fred não atuaram diante 
do Fortaleza e, fora de casa, o Tricolor mais uma 
vez conquistou uma vitória maiúscula. Welling-
ton Silva marcou o gol que colocou o Flu com uma 
invencibilidade de oito jogos. Tudo isso aliado aos 
32 pontos e à quarta colocação do Brasileirão. Pre-
cisamos exaltar o Fluminense. Exaltar o trabalho 
da diretoria, que passa confiança aos atletas, aos 
jogadores e à comissão técnica. Estão represen-
tando bem demais o que é ser tricolor e a torcida 
voltou a sorrir. Grande fase!

Wellington Silva comemora o gol do Flu na Arena Castelão

 nO Vasco fez mais um pés-
simo jogo. Por sorte, não 
perdeu para o Goiás, além 
de Fernando Miguel ter sal-
vado em algumas ocasiões. 
Sá Pinto (foto) tomou deci-
sões como Ramon fez e aca-
bou demitido: insistiu em 
nomes como Ribamar e Fel-
lipe Bastos. Quem monta o 
elenco é mais culpado, mas 
alguém deveria ter avisado 
ao português que a torcida 
não aguenta os mesmos no-
mes e que não fazem absolu-
tamente nada.

SÁ PINTO 
“RAMONIZOU” 

DECISÃO COM TÉCNICO? 

 nA crise no Botafogo continua. A diretoria ainda não contratou 
um técnico após a saída de Bruno Lazaroni. Parece que está bem 
perto. César Farías, comandante da Bolívia, aceitou o convite 
do Alvinegro, que vai para a decisão pela Copa do Brasil hoje, 
fora de casa, contra o Cuiabá, podendo ter um novo treinador 
acertado. A classificação seria um ânimo para o começo de tra-
balho. É hora da virada!
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Fluminense

Odair rechaça 
o rótulo de 
treinador 
‘retranqueiro’ 
Técnico destaca o bom momento vivido pelo 

Fluminense, que está no G-4 do Brasileirão

A
pós sobreviver às eli-
minações na Copa Sul
-Americana e na Copa 

do Brasil, Odair Hellmann 
colocou o Fluminense nos 
trilhos e o clube terminou o 
primeiro turno do Campeo-
nato Brasileiro no G-4. Antes 
de atingir a boa fase vivida 
nas últimas semanas, o téc-
nico era taxado pela torcida 
e imprensa como um treina-
dor pouco ofensivo. Ele criti-
cou o rótulo e atribuiu a boa 
fase ao tempo de trabalho no 
Tricolor.

“Eu tenho três anos de 
carreira e já querem rotular. 
Não se rotula nem com 20, 
30 anos de carreira, imagi-
ne com três. Estou iniciando 
minha carreira, mas muito 
bem. Trabalhando em equi-
pes em reconstrução, com 
dificuldades financeiras. 
Agradeço aos meus pares, 
que são a comissão técnica, 
os jogadores. Me sinto feliz e 
honrado pela caminhada até 

LUCIANO BELFORD

aqui. Estou aberto a evoluir 
e crescer”, disse Odair, feliz 
com o fato de o Fluminense 
ter chegado ao quarto lugar 
no Brasileiro, com 32 pontos 
ganhos.

TRABALHO E SUPERAÇÃO
Segundo Hellmann, tal posi-
ção é fruto de muito trabalho 
e superação. “Esse ano, no iní-
cio, tivemos dificuldades e os-
cilações. Na Sul-Americana, 
não tínhamos alguns jogado-
res ainda. Estava mais apto a 
oscilar. Na Copa do Brasil tive-
mos de mudar a equipe numa 
semana decisiva. As mudan-
ças de acordo com estratégia 
visando adversário, acontece 
com conhecimento, convívio. 
O profissional que te conhece 
e confia, entende quando você 
o tira de um jogo, o contexto 
coletivo, que é o que vai dar o 
resultado. Esse tempo de tra-
balho permite ao profissional 
buscar adaptações para as ca-
minhadas do ano”, frisoi.

Hellmann admitiu que a 
sequência de oito partidas 
sem derrotas dá cada vez 
mais confiança ao elenco do 
Fluminense, que volta a jo-
gar domingo, às 20h30, con-
tra o Grêmio, no Maracanã, 
na rodada de abertura do se-
gundo turno do Campeonato 
Brasileiro.

O Fluminense volta 
a campo domingo, 
contra o Grêmio, na 
rodada de abertura do 
returno do Brasileiro 

Hellmann 
indica o 
caminho para 
o sucesso 
tricolor: 
trabalho e 
superação 


