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Flamengo não perde 
tempo após a saída de 

Dome: Rogério Ceni 
assume o comando do 

time rubro-negro e já 
estreia hoje, diante 
do São Paulo, pelas 
quartas de final da 

Copa do Brasil. P. 4 e 5
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No Tricolor, 
Odair tem 
retornos  
à vista
Nenê e Pacheco participam das 
atividades com bola normalmente e 
podem ficar à disposição no sábado

O 
técnico Odair Hellmann 
teve uma boa notícia on-
tem. Fernando Pacheco 

e Nenê participaram normal-
mente do treino com o restante 
do elenco e podem ficar à dis-
posição para a partida contra o 
Palmeiras, no próximo sábado, 
no Allianz Parque.

No entanto, a confirmação 
da presença da dupla ainda irá 
depender do desempenho nos 
próximos dias, já que a ativi-
dade de ontem foi leve. Caso 
mantenham o bom rendimen-
to, a tendência é que os jogado-
res sejam relacionados.

Nenê teve uma lesão na coxa 
esquerda na partida contra o 
Santos e não entra em campo 
desde o último dia 25. Já Pa-

DIVULGAÇÃO

checo teve um problema na 
coxa direita em duelo contra o 
Atlético-GO, há quase um mês.

SALÁRIOS
O Fluminense acertou, na últi-
ma segunda-feira, 30% do sa-
lário da CLT de setembro com 
jogadores e funcionários. Com 
isso, agora ficam em aberto os 
70% restantes, além dos valo-
res integrais de outubro. Com 
a parte dos atletas que recebe 
direitos de imagem, o Flumi-
nense ainda deve os meses de 
agosto, setembro e outubro.

A prioridade do clube será 
acertar a dívida que tem com 
todos até o fim deste ano. Pelo 
combinado feito quando hou-
ve redução salarial, o Flumi-
nense precisaria fechar 2020 
com os salários em dia, sob ris-
co de ter o acordo cancelado.

O pagamento em parcelas 
tem sido uma prática comum 
na gestão de Mário Bitten-
court, que opta por fazer des-
ta forma ao invés de deixar os 
funcionários sem nada. Esta 
diretoria assumiu o cargo em 
junho de 2019 com dois meses 
e meio de atrasos.

A confirmação de 
Nenê no jogo de 

sábado dependerá 
de seu desempenho 

nos próximos dias

Fluminense

Nenê teve lesão na 
coxa esquerda no 
jogo contra o Santos 
e não entra em campo 
desde o dia 25

Com informações do Lance!
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Botafogo

Díaz promete mudança de atitude
Técnico argentino é apresentado oficialmente. Ele será submetido a uma cirurgia e ficará dez dias afastado 

O
ficialmente apresenta-
do pelo Botafogo ontem, 
Ramón Díaz não caiu de 

paraquedas no Nilton Santos. 
Segundo técnico mais vencedor 
da história do River Plate, da 
Argentina, o novo comandante 
alvinegro tem consciência da 
realidade do clube, financei-
ra, política e, principalmente, 
dentro das quatro linhas. Com 
o Glorioso na zona de rebaixa-
mento do Campeonato Brasilei-
ro, Díaz, na experiência de seus 
61 anos, garante que a mudança 
de postura que propõe é funda-
mental para o resgaste do time.

“São os jogadores que preci-
sam mostrar um espírito dife-
rente. Saber atacar, defender, 
pois estão num clube grande. 
Precisamos ser bem práticos e 
simples neste início de traba-
lho. O Botafogo é grande, tem 
uma grande torcida e tem que 
ser protagonista no futebol bra-
sileiro. Na segunda, será dife-
rente. Espero que os jogadores 
entendam como vamos jogar 
taticamente rapidamente e os 
resultados que precisamos al-
cançar. Temos confiança nos 
jogadores”, destacou Díaz.

E foi a confiança na expe-

riência e no trabalho de Ramón 
Díaz no futebol sul-americano 
que renovou a esperança da 
diretoria e da torcida na cons-
trução de uma campanha mais 
sólida e distante do Z-4 no re-
turno do Brasileiro. Apesar da 
expectativa, o treinador não es-
tará à beira do gramado contra 
o Red Bull Bragantino, na se-
gunda-feira, no Nilton Santos. 

O treinador será submetido 
a um procedimento cirúrgico, 
previamente agendado, e ficará 
cerca de dez dias afastado. To-
talmente alinhado à filosofia e 
métodos do novo comandante, 

Emiliano Díaz, seu filho e au-
xiliar, assume o Botafogo nos 
primeiros dias. Com o dever de 
casa em dia, Díaz já identificou 
correções a fazer ao analisar a 
derrota para o Bahia.

“Na partida com o Bahia, vi 
que o Botafogo tinha possibi-
lidade de ganhar e de perder, o 
que aconteceu. Algumas coisas 
vamos trocar na parte tática, 
no treinamento e tratar de que 
o grupo entenda rapidamen-
te a proposta. No Botafogo me 
parece que a parte defensiva é 
jovem, muito rápida, os laterais 
atacam. Vamos mudar algumas 

REPRODUÇÃO

coisas táticas. Mas o que mais 
me agrada é que temos juventu-
de. Podemos usar a dinâmica”, 
avaliou Díaz.

Ídolo na Argentina como jo-
gador e treinador, Díaz tem no 
currículo passagens pelo River 
Plate, San Lorenzo e Indepen-
diente, da Argentina, América, 
do México, Oxford United, da 
Inglaterra, Pyramids, do Egito, 
Al Ittihad e Al Hilal, da Arábia 
Saudita. Ele não escondeu a 
alegria de trabalhar no Brasil. 
“Estou muito feliz. O que vamos 
prometer é muita dedicação, 
disciplina, trabalho.”

Ramón Díaz, de 61 
anos, é o segundo 
técnico mais 
vencedor da história 
do River Plate, da 
Argentina

Díaz foi oficialmente 
apresentado pelo 
Botafogo e já revelou 
algumas mudanças que 
deseja fazer no time
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São Paulo

Com a ‘benção’ 
de Zico, Rogério 
Ceni estreia no 
Rubro-Negro
Ex-goleiro deixa o Fortaleza e já assume o comando do 
Flamengo no lugar de Dome no jogo de hoje contra o São Paulo

N
ovo treinador do Fla-
mengo, Rogério Ceni 
foi apresentado no co-

meço da tarde de ontem e vai 
comandar o clube carioca 
na partida de hoje, às 21h30, 
contra o São Paulo, no Mara-
canã. Após ser elogiado pelo 
vice de futebol, Marcos Braz, 
e pelo diretor executivo, Bru-
no Spindel, o ex-goleiro falou 
sobre a escolha de assumir o 
Rubro-Negro.

“Sou muito agradecido ao 
Fortaleza. O torcedor fica tris-
te, mas acho que compreen-
de o tamanho do desafio. Di-
fícil recusar o Flamengo pela 
grandeza, estrutura e jogado-
res que têm aqui. Para mim, é 
um dia especial. Meu 30º ano 
de futebol. Já enfrentei Mara-
canã cheio. Vi Zico. Até liguei 
para ele e pedi a entrada. Cara 
único. Admiro até pelas faltas. 
Eu me sinto com a permissão”, 
afirmou.

O novo técnico rubro-ne-
gro disse que vai tentar utili-
zar o que de melhor foi feito 
pelo português Jorge Jesus, 
campeão brasileiro e da Li-
bertadores no ano passado: 

Ceni afirmou que 
vai tentar utilizar 
o que de melhor foi 
feito pelo português 
Jorge Jesus, campeão 
brasileiro e da 
Libertadores do ano 
passado

Rogério Ceni 

se despediu 

do Fortaleza 

na segunda, 

chegou ao Rio 

ontem e já foi 

apresentado 

pelo Flamengo

Com informações do Estadão Conteúdo

“É um estilo de jogo de que 
gosto muito. Marcação alta, 
com qualidade dos jogadores, 
mas isso depende da parte fí-
sica dos atletas”.

Quanto aos erros defensi-
vos do time, principalmente 
nas derrotas frente a São Pau-
lo (4 a 1) e Atlético-MG (4 a 0), 
com o antecessor Domènec 
Torrent, Rogério Ceni afirmou 
que se trata de problemas co-
letivos: “Erros defensivos são 
problemas do sistema de jogo. 
Sofrer dez gols em três jogos 

é um número muito elevado 
e vamos tentar ajustar com a 
colaboração de todos”.

DIEGO ALVES EM ALTA

Rogério também fez questão 
de elogiar os goleiros do Fla-
mengo e deu a entender que 
Diego Alves, cujo contrato ter-
mina no fim do ano, é o seu 
escolhido para ficar entre os 
titulares, apesar do talento e 
da boa fase de Hugo. “Diego é 
um goleiro de seleção, de mui-
tos anos na Europa e partici-
pou das últimas conquistas 
aqui no clube. Merece todo o 
respeito. Hugo vive momen-
to especial e é muito jovem, 
além do César e do Gabriel. 
O Flamengo está muito bem 
servido de goleiros.”

Para terminar, Rogério 
agradeceu a oportunidade 
no Fortaleza, onde trabalhou 
nos últimos três anos, sendo 
bicampeão cearense, da Copa 
do Nordeste e da Série B do 
Campeonato Brasileiro. “Sou 
muito agradecido pelo tempo 
que passei no Fortaleza”.
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Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 N O Flamengo confirmou o que a 
torcida temia: “exame realizado 
nesta terça-feira (ontem) cons-
tatou lesão na parte posterior da 
coxa direita de Filipe Luís”. A boa 
notícia é que a contusão, nos 
corredores do Ninho do Urubu, 
foi considerada ‘leve’, e o lateral 
deve desfalcar o time entre sete 
a dez dias. O clube não trabalha 
com prazo de retorno de atleta, 
mas, segundo apurou a repor-
tagem, esta é a expectativa do 

departamento médico.
Com isso, Filipe Luís é dúvida para 

o jogo de volta das quartas de final 
da Copa do Brasil, contra o São Paulo, 
no Morumbi, no dia 18 (quarta-feira). 
Para o duelo de hoje, contra o Tricolor 
paulista, pela partida de ida, o técni-
co Rogério Ceni, apresentado ontem, 
deve escalar Renê, substituto direto 
do camisa 13.

Filipe Luís sentiu o incômodo 
na partida de domingo, na golea-
da sofrida para o Atlético-MG. Na 

reapresentação, ele relatou do-
res no local e, ontem, realizou 
os exames. Além de desfalcar a 
equipe contra o São Paulo, pela 
Copa do Brasil, o experiente jo-
gador também não pegará o 
Atlético-GO, no sábado, no Ma-
racanã, pelo Brasileirão. Antes 
de se machucar, Filipe Luís foi 
titular nos cinco últimos jogos 
do Flamengo. 

FILIPE LUÍS É DÚVIDA PARA JOGO DE VOLTA, NO DIA 18

Venê Casagrande

 N Antes de perder Rogério Ceni 
para o Flamengo, o Fortaleza 
sonhou com a possibilidade 
de ter Yuri César, que está em-
prestado até fevereiro, duran-
te a temporada 2021. O presi-
dente do Leão, Marcelo Paz, já 
havia sondado a possibilidade 
e estava disposto a fazer esfor-
ços para conseguir. Porém, na 
apresentação ontem, o novo 
treinador rubro-negro já avi-
sou que deseja ter o jovem em 
seu elenco no ano que vem.

“Eu conto. Vocês contam? 
(perguntou o treinador a Mar-
cos Braz e Rodolfo Landim). 
É um menino fora de série. 
Não só como atleta. Na ida-
de dele, é difícil o jogador ser 
focado, como ele é. Uma grata 
surpresa para mim. Eu vejo 
um jogador com potencial de 
Flamengo, com potencial para 
Flamengo”.

Com contrato até 2023, a 
multa rescisória de Yuri César 
no Flamengo gira em torno 
de 50 milhões de euros, mais 
de 300 milhões de reais pela 
cotação atual. A diretoria ru-
bro-negra já recusou ofertas 
de clubes da Espanha e dos 
Emirados Árabes.

TÉCNICO QUER 
YURI CÉSAR NO 
ANO QUE VEM

Para mim, é um dia 
especial. Meu 30º 
ano de futebol. Já 
enfrentei Maracanã 
cheio. Vi Zico. Até 
liguei para ele e pedi a 
entrada
ROGÉRIO CENI

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Observado por 
Marcos Braz, 
Rogério Ceni 
cumprimenta 
Filipe Luís, 
desfalque no 
jogo de hoje

Venê Casagrande
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Vasco

Campello vai 
debater compra 
de Benítez com 
novo presidente
Atual mandatário retira candidatura e diz que 
negociação será discutida com quem assumir o clube

A
pós retirar sua candi-
datura à reeleição no 
Vasco, o presidente Ale-

xandre Campello falou sobre 
o planejamento para a com-
pra do meia Benítez. Segundo 
Campello, a negociação junto 
ao Independiente-ARG deve-
rá ser debatida com o novo 
mandatário.

“Eu acho que isso tem que 
ser discutido com o próximo 
presidente, deve ser uma deci-
são conjunta com quem vier a 
assumir. Espero que tenha uma 
definição para conversar com 
o futuro presidente, entender 
dele qual a expectativa, porque 
não acho que seja honesto fa-
zer um movimento no final do 
mandato que vá impactar na 
próxima gestão”, afirmou.

Para contratar Benítez em 
definitivo, o Vasco terá que 
desembolsar cerca de US$ 4 
milhões (cerca de R$ 22 mi-
lhões). No entanto, a forma de 
pagamento ainda precisará 
ser discutida.

NOVO PLEITO

O Vasco enfrenta um cenário 
político marcado pela incerte-
za após a suspensão da eleição 
de sábado, em decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça. A 
convocação da Assembléia 
Geral para uma nova votação 
no sábado, no formato online 
e presencial, na sede do Cala-
bouço, no Centro, criou um 
novo cenário com a retirada 
da candidatura de Alexandre 
Campello e, possivelmente, 
de Luiz Roberto Leven Sia-
no, presidenciável mais vota-
do no último sábado. 

Em entrevista coletiva on-
tem, Julio Brant descartou 
aliança com o concorrente 
Jorge Salgado e afirmou que 
segue firme na disputa para 
dirigir o Vasco nos próximos 
três anos. Candidato mais vo-
tado no sábado, Leven Siano 
promete recorrer da decisão 
do STJ de suspender a eleição. 
Contrário à escolha da ‘Eleja 
Online’ para organizar plei-
to, Campello anunciou a de-
sistência da candidatura do 
segundo mandado. 

Benítez caiu 
nas graças 
do torcedor 
vascaíno

DIVULGAÇÃO

Para contratar Benítez 
em definitivo, o Vasco 
terá que desembolsar 
cerca de US$ 4 milhões 
(cerca de R$ 22 
milhões)
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Seleção Brasileira

De volta à 
Seleção, Allan 

pode ganhar 
uma chance 
como titular 

após os cortes 
de Casemiro e 

Fabinho

De volta à Seleção, Allan 
trava disputa por vaga
Revelado pelo Vasco, volante briga por um lugar no time titular nas Eliminatórias

D
e volta à seleção brasilei-
ra, Allan revê, em pen-
samentos, o filme da 

trajetória iniciada no Olaria. 
A exemplo de Romário, ou-
tra cria do futsal do clube da 
Zona Norte e que, posterior-
mente, explodiu com a camisa 
do Vasco, o volante deseja bri-
lhar com a Amarelinha. Con-
vocado para o lugar de Fabi-
nho, machucado, Allan, com o 
corte de Casemiro, trava uma 
disputa aberta pela preferên-
cia de Tite no meio de campo 
contra Venezuela e Uruguai, 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022, no Catar.

“Sabemos que é uma dis-
puta muito grande. O Brasil 
tem muitos jogadores de qua-
lidade. Fazer uma lista com 23 
nomes é muito difícil. É bom 
para o Tite, porque tem um 
leque muito grande. Não sa-
bemos quem vai jogar, quem 
vai ser titular ou não. Mas 
temos que estar preparados, 
para fazer o que o técnico nos 
pede, ajudar o Brasil a fazer 
uma grande partida e sair 
com a vitória”, avaliou Allan, 
que disputa posição com Dou-
glas Luiz, Bruno Guimarães e 
Arthur.

Cria da Colina, Allan se or-
gulha ao reencontrar ex-cole-
gas na Seleção. Com o corte de 
Philippe Coutinho, ele terá a 
chance de trabalhar com uma 
revelação de outra geração: 
Douglas Luiz, titular nas pri-
meiras rodadas contra Bolí-
via e Peru. Aos 29 anos, dei-
xou no ar a chance de voltar 
ao Vasco no futuro. Por ora, só 
a torcida ao Cruzmaltino está 
garantida.

“Acompanho sempre, te-
nho um carinho enorme, foi 
o clube que abriu as portas 
para mim no futebol. Fico 
triste pelo momento compli-
cado, mas espero que o Vasco 
volte logo a ser temido pelos 
adversários. Não penso muito 
no futuro, prefiro me concen-
trar no presente. Quem sabe 
no futuro eu volte a defender 
o Vasco?”, disse Allan.

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

 > Teresópolis

Cria da Colina, 

Allan diz que 

tem enorme 

carinho pelo 

Vasco e torce 

por dias me-

lhores para o 

Cruzmaltino
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP
 1º Internacional 36 20 10 6 4 32 18 14 60,0%

 2º Atlético-MG 35 19 11 2 6 35 23 12 61,4%

 3º Flamengo 35 20 10 5 5 33 29 4 58,3%

 4º São Paulo 33 17 9 6 2 26 15 11 64,7%

 5º Fluminense 32 20 9 5 6 29 22 7 53,3%

 6º Palmeiras 31 19 8 7 4 26 20 6 54,4%

 7º Santos 31 20 8 7 5 28 24 4 51,7%

 8º Grêmio 30 19 7 9 3 22 17 5 52,6%

 9º Sport 25 20 7 4 9 19 26 -7 41,7%

 10º Corinthians 25 20 6 7 7 23 27 -4 41,7%

 11º Fortaleza 24 18 6 6 6 17 14 3 44,4%

 12º Ceará 24 19 6 6 7 23 26 -3 42,1%

 13º Atlético-GO 23 20 5 8 7 18 26 -8 38,3%

 14º Bahia 22 19 6 4 9 24 28 -4 38,6%

 15º Coritiba 20 20 5 5 10 18 26 -8 33,3%

 16º Bragantino 20 20 4 8 8 23 27 -4 33,3%

 17º Botafogo 20 19 3 11 5 19 23 -4 35,1%

 18º Vasco 19 18 5 4 9 20 26 -6 35,2%

 19º Athletico-PR 19 19 5 4 10 15 21 -6 33,3%

 20º Goiás 12 18 2 6 10 21 33 -12 22,2%

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

19ª RODADA

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

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

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG  Allianz Parque

Grêmio 2 x 1 Bragantino Arena do Grêmio

20ª RODADA / SÁBADO

Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza  Arena da Baixada 

São Paulo 2 x 1 Goiás  Morumbi

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians  Olímpico

20ª RODADA / DOMINGO

Vasco 0 x 1 Palmeiras São Januário

Internacional 2 x 2 Coritiba Beira-Rio

Bragantino 1 x 1 Santos Nabi Abi Chedid

Atlético-MG 4 x 0 Flamengo Mineirão

Bahia 1 x 0 Botafogo Arena Fonte Nova

Fluminense 0 x 1 Grêmio Maracanã

Ceará 0 x 0 Sport Castelão
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CONFLITOS 
DA RELAÇÃO

PEDALADAS

 n A relação entre clubes e 
treinadores no futebol está 
mesmo ligada ao mercado, 
à lei da oferta e da procu-
ra. Parte da mídia acha 
absurdo o clube optar por 
demitir o técnico e consi-
dera antiético o treinador 
deixar o clube usando ar-
gumentos inconsistentes. 
A relação patrão/emprega-
do permite, nada de erra-
do nisso, desde que sejam 
observados e preservados 
todos os direitos das par-
tes. O que poderia ser feito 
seria a obrigação de quitar 
o devido ao que saiu an-
tes de contratar um novo 
profissional.

 n Dirigentes do Flamengo 
caíram no real e mandaram 
embora Domènec Torrent 
(foto). Foram dois erros gra-
ves: o da escolha e o da de-
mora em reconhecer que o 
grupo e o comandante não 
se entendiam. Torrent saiu 
ganhando na aventura. Cur-
tiu o Rio, conheceu o Brasil, 
andou pela América do Sul e 
volta para casa com a conta 
recheada pelo gordo salário, 
polpuda multa rescisória e o 
nome na vitrine. Pode curtir 
uns dias nas praias antes de 
retornar ao seu país, quem 

sabe para abrir um negócio, 
algo que entenda. Marcos 
Braz foi rápido no gatilho 
e achou em Fortaleza o que 
procurou mundo afora. Ro-
gério Ceni já está pronto para 
a primeira tarefa, comandar 
a equipe contra o São Paulo, 
que o consagrou como joga-
dor e que pensava nele como 
técnico para 2021. Gostei da 
solução, entendo a revolta 
dos torcedores do Fortaleza, 
o que só reforça a tese de que 
o Rubro-Negro acertou na es-
colha, sinal de que o cara é 
bom e deixa saudades.

 nO técnico Abel Braga está 
na ativa. Ansioso por voltar 
a trabalhar, ele topou co-
mandar o Internacional por 
quatro meses. A torcida co-
lorada o recebeu com festa.

 n O argentino Eduardo 
Coudet foi para o modesto 
Celta de Vigo, da Espanha. 

Largou o Internacional na 
mão, mas a sua atitude foi 
compreendida pelos mes-
mos que estão criticando 
Rogério Ceni.

 n Atual presidente, Ale-
xandre Campello retirou a 
candidatura na eleição do 
Vasco.

BOLA FORABOLA DENTRO

 n Flamengo x São Paulo 
cresceu em tensão com a 
chegada de Rogério Ceni. 
Torcida do Tricolor do Mo-
rumbi furiosa com seu ído-
lo. Se permitido fosse, seria 
jogo para 70 mil pessoas.

 n Maioria dos treinadores 
e jogadores que vem tra-
balhar no Brasil tem como 
meta usar o prestígio inter-
nacional do futebol cinco 
vezes campeão do mundo 
como vitrine.


