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Flamengo de  
Gerson sai 

na frente no 
Maracanã, mas 
sofre o empate 

do Atlético-GO e 
perde a chance 

de se igualar ao 
líder Galo em 

pontos. P. 3
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Botafogo

Emiliano Diáz comanda o Alvinegro
Cirurgia de Ramón Diáz é bem sucedida e seu filho dirige o time no jogo de amanhã contra o Bragantino

A 
cirurgia do argentino 
Ramón Díaz, técnico do 
Botafogo, realizada na 

manhã de ontem, foi consi-
derada um sucesso. Emiliano 
Díaz, filho e auxiliar técnico 
do comandante, acompa-
nhou o procedimento cirúr-
gico e retorna ao Rio para di-
rigir o treino da equipe hoje.

O treinador deverá ficar 
fora por alguns dias enquan-
to se recupera da retirada de 
um nódulo na garganta. Des-
sa forma, Emiliano Diáz co-
manda a equipe na partida de 

amanhã, quando o Alvinegro 
recebe o Bragantino, no Está-
dio Nilton Santos, às 20h, pelo 
Campeonato Brasileiro.

O meia José Welison falou 
à TV oficial do clube alvinegro 
sobre a importância do con-
fronto e da nova comissão 
técnica. “É um prazer enorme 
receber esses caras com ex-
periência grande no futebol. 
Eles vêm trazendo um novo 
trabalho para a equipe. Esta-
mos procurando absorver o 
mais rápido possível para co-
locar em prática tudo que eles 

vêm passando nesses quatro 
dias”, disse o jogador.

CAVALIERI DE VOLTA

O goleiro Diego Cavalieri, já 
recuperado da covid-19, esta-
rá de volta à meta do Botafo-
go. O jogador ocupará a vaga 
de Saulo, que atuou na derro-
ta para o Bahia por 1 a 0, na 
Arena Fonte Nova, no último 
fim de semana. Cavalieri re-
tornará à equipe no compro-
misso diante do Bragantino. 
No entanto, o atacante co-
lombiano Iván Angulo é des-

falque, com um lesão muscu-
lar na coxa. Gatito, suspenso 
pelo STJD e se recuperando de 
edema no joelho, Guilherme 
Santos (lesão na coxa), Lecaros 
(tornozelo) e Warley (Covid-19) 
seguem fora do time.

Dessa maneira, o Glorio-
so vai a campo amanhã, dian-
te do Bragantino, com Die-
go Cavalieri; Kevin, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Victor 
Luis; Zé Welison (Rentería), 
Caio Alexandre, Honda e Bru-
no Nazário; Matheus Babi e 
Pedro Raul.

Com um lesão 
muscular na coxa, o 
atacante colombiano 
Iván Angulo é 
desfalque para a 
partida de amanhã

Emiliano Diáz, 

à esquerda, 

substitui o pai 

no comando 

do Botafogo
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Mengão fica no 
empate em 1 a 1 
com o Atlético-GO
Rubro-Negro carioca segue sem vencer sob o 

comando de Rogério Ceni e é o quarto no Brasileiro

O 
Flamengo decepcionou 
sua torcida e ficou apenas 
no empate em 1 a 1 com o 

Atlético-GO, pelo Brasileirão, 
na noite de ontem, no Mara-
canã. Bruno Henrique marcou 
o gol do time de Rogério Ceni, 
que ainda não venceu pelo Ru-
bro-Negro carioca, enquanto Zé 
Roberto empatou para os goia-
nos no segundo tempo.

A postura do Flamengo foi 
bem diferente da partida da 
última quarta-feira, quando, 
mesmo com a derrota para o 
São Paulo, teve seu desempe-
nho elogiado. Com pouco bri-
lho, o time teve a posse de bola 
na maior parte do tempo, mas 
esbarrou em um Atlético-GO 
bem fechado. A primeira gran-
de chance do Rubro-Negro veio 
somente aos 21 minutos, quan-
do Renê entrou bem pelo lado 
esquerdo e rolou a bola para 
trás, para Thiago Maia bater 
de fora da área. A bola desviou 
levemente no goleiro Jean e ex-
plodiu no travessão. 

Quando a primeira etapa já 
se encaminhava para o fim, o 
Flamengo abriu o placar. Aos 
44 minutos, o Atlético-GO er-
rou passe no meio e a bola ficou 
com Thiago Maia, que lançou 
em profundidade para Bruno 
Henrique. O camisa 27 ganhou 
na corrida da zaga adversária, 
ficou cara a cara com Jean e ba-
teu no canto para marcar.

Na volta para o segundo 
tempo, a partida se manteve 
no ritmo morno. O Flamengo 
chegou a marcar com Gabigol, 
que recebeu bom passe de Renê 
dentro da área. No entanto, o 
atacante estava impedido e Ra-
fael Traci não validou o gol.

Com pouco criatividade no 
setor ofensivo, a equipe de Ro-
gério Ceni acabou castigada. 
Chico ganhou dividida com Léo 
Pereira, driblou Natan — que 
havia entrado no lugar de Gus-
tavo Henrique no intervalo — e 
rolou para Zé Roberto, que ba-
teu rasteiro para tirar de Hugo 
Souza e deixar tudo igual. 

Após sofrer o baque do gol, 

Bruno 

Henrique abriu 

o placar no 

Maracanã, mas 

o Flamengo 

sofreu o 

empate

Flamengo Atlético-GO

o Flamengo continuou tendo 
dificuldades para penetrar na 
área do adversário. As chan-
ces vieram em chutes de fora 
da área, com Vitinho e Bruno 
Henrique, sem muito perigo.

Nos acréscimos, o Flamen-
go teve a melhor chance para 
sair com a vitória. Arrascae-
ta, que entrou na parte final 
da partida, deu lindo passe e 
deixou Lincoln sem goleiro. 
Mas o atacante se atrapalhou 
e não conseguiu finalizar em 
direção ao gol. 

Com o empate, o Flamengo 
fica na 4º colocação, com 36 
pontos, atrás de Atlético-MG, 
São Paulo e Internacional. 

LUCAS FELBINGER

lucas.felbinger@odia.com.br
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Palmeiras Fluminense

Após outubro 
invicto, 
Tricolor não 
resiste ao 
Palmeiras 
Odair Hellmann perde Fred a poucos 
minutos do início do jogo e time carioca já 
acumula a segunda derrota em novembro

A
pós ostentar uma inven-
cibilidade de oito jogos 
no Brasileiro em outu-

bro, o Fluminense já acumula 
a segunda derrota em novem-
bro. Com dois gols de Raphael 
Veiga, o Palmeiras, com 12 des-
falques, chegou à oitava vitória 
seguida e ‘tomou’ o quinto lugar 
do Tricolor, agora oitavo coloca-
do, com 32 pontos. 

A missão tricolor em solo 
paulista e sintético, no Allianz 
Parque, não era das mais sim-
ples diante de um embalado 
Palmeiras, defendendo uma 
sequência de sete vitórias con-
secutivas. O trabalho de Odair 
Hellmann ficou mais difícil 
com a perda de Fred a poucos 
minutos do início do jogo. O 
atacante sentiu um incômodo 
no tornozelo direito durante o 
aquecimento. Vetado, deu lugar 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

a Felippe Cardoso.
A volta de Nenê foi um alento 

para o torcedor. No jogo mor-
no, o camisa 77 tentou ditar o 
ritmo dos cariocas. Mas faltou 
velocidade não apenas para o 
meia-atacante, mas para toda a 
equipe. Morno, o jogo se apro-
ximava do fim quando Muriel 
apareceu e garantiu o 0 a 0 com 
boas defesas nas finalizações de 
Willian e Scarpa.

O Fluminense mal teve tem-
po de respirar na volta do inter-
valo. Com um posicionamento 
mais avançado, o técnico Abel 
Ferreira empurrou o Verdão 
para a frente. E, na bomba de 
Lucas Lima, o VAR confirmou 
o pênalti no desvio de Welling-
ton Silva com a mão. Preciso na 
cobrança, Raphael Veiga abriu 
o placar, aos seis. Acuado, o Flu-
minense viu Veiga, aos 12, au-
mentar a vantagem dos donos 
da casa depois de uma cochila-

da coletiva da defesa.
No minuto seguinte, Hell-

mann sacou Wellington Silva 
para a entrada de Luiz Fer-
nando. Sem alternativa, Hell-
mann foi para o tudo ou nada. 
Sacou Nenê e Michel Araújo 
para a entrada de Marcos Pau-
lo e Caio Paulista. A pressão 
funcionou, mas não o sufi-
ciente para superar a dupla 
de zaga reserva do Palmeiras. 

Fred sentiu incômodo 
no tornozelo 
direito durante 
o aquecimento e 
deu lugar a Felippe 
Cardoso

 > São Paulo 

Nenê, artilheiro 
do Fluminense 

neste ano, 
tentou ditar o 
ritmo do jogo, 

mas faltou 
velocidade
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Sport Vasco

F
azia tempo, torcedor. Após 
dois meses, ou nove roda-
das, o Vasco voltou a ven-

cer no Brasileiro. Com dois gols 
de Germán Cano, o Cruzmalti-
no derrotou o Sport ontem, por 
2 a 0, na Ilha do Retiro, e der-
rubou outro incômodo jejum, 
pois a seca de vitórias coincidia 
com a do atacante argentino. 
Fora da zona de rebaixamento, 
o técnico Ricardo Sá Pinto cele-
brou a estreia no returno com 
o pé direito, que garantiu a sua 
primeira vitória na competição.

Mais uma vez acometido 
por um surto do novo corona-
vírus, o Vasco embarcou para 
Pernambuco com cinco desfal-
ques: Leandro Castan, Miran-
da, Fellipe Bastos, Carlinhos e 
Ribamar. Com uma rara sema-
na livre para trabalhar, Sá Pinto 
encontrou soluções para mini-
mizar as baixas. Com a entrada 
de Werley e Marcelo Alves, o 
treinador manteve o esquema 
com três zagueiros. O entendi-
mento das ideias do português 
foi comprovado pela segura 
atuação defensiva e iniciativa 
para construir jogadas.

Os cariocas sofreram pouco 
risco e não desperdiçaram a 
chance de abrir o placar, aos 
24 minutos. Depois da boa jo-
gada de Leonardo Gil, Cano 
se antecipou à marcação de 
Adryelson para desviar o cru-
zamento e fazer 1 a 0.

Cano não marcava desde o 
dia 13 de outubro, quando o 
Vasco venceu o Botafogo por 3 
a 2, no Nilton Santos. Há dois 
meses sem vencer e com ape-
nas cinco gols marcados nas 
últimas nove rodadas, o Vasco 
perdeu o ‘apetite’, recuou e ad-
ministrou a pressão do Sport 
até o fim do primeiro tempo. 
Mas, no apagar das luzes, Léo 
Matos chegou bem ao ataque 
e, apesar da boa finalização, 
parou na defesa de Maílson.

Com Vinícius e Gustavo Tor-
res no lugar de Léo Matos e 
Talles Magno, Sá Pinto voltou 
do intervalo com uma forma-
ção mais ofensiva, disposto a 

Com dois gols de Cano, 
Cruzmaltino encerra  jejum 
Atacante volta a marcar após dois meses e Gigante da Colina 
reencontra a vitória depois de nove rodadas, diante do Sport 

garantir a sua primeira vitória 
no Brasileiro. Coincidência ou 
não, o segundo gol não demo-
rou a acontecer. Aos seis minu-
tos, Cano voltou a se antecipar 
a Adryelson e, de carrinho, es-
corou o cruzamento de Neto 
Borges. No entanto, o argenti-
no teve que esperar três minu-
tos pela validação do VAR. Foi o 
nono gol do atacante no Brasi-
leiro e o 18º pelo Vasco em 2020.

Com uma notória evolu-
ção defensiva, o Vasco, mes-

mo com menor posse de bola, 
pouco sofreu. E, regido por An-
drey, teve tranquilidade para 
administrar o resultado. Aten-
to, Sá Pinto renovou o fôlego e 
preservou peças-chaves como 
Benítez e Cano para a entrada 
de Pikachu e Tiago Reis. Ma-
chucado, Werley foi substituí-
do pelo estreante Jadson. Com 
o controle do jogo, o Cruzmal-
tino contou os minutos finais 
para comemorar o fim do je-
jum no Brasileiro. 

Cano festeja o fim do jejum: 

ele não marcava desde o dia 

13 de outubro, no clássico 

diante do Botafogo

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br 

FERNANDO MIGUEL: Ligado, 
respondeu à altura nas poucas vezes 
em que foi exigido. NOTA 6,5

WERLEY: Mostrou-se à vontade no 
esquema com três zagueiros. Saiu 
machucado. NOTA 6,5

JADSON: Estreante, fez o simples e 
não comprometeu. NOTA 5,5

MARCELO ALVES: Mais centraliza-
do, esbanjou segurança na nova 
função. NOTA 7,5

RICARDO GRAÇA: Sem Castan e 
Miranda, deu conta do recado. NOTA 6,5

LÉO MATOS: Aproveitou bem a 
liberdade do novo esquema. Boa 
opção de ataque. NOTA 6,5

VINÍCIUS: Embora mais agudo, 
pouco criou pela direita. NOTA 5

LEONARDO GIL: Com poder de 
marcação e qualidade na saída de bola, 
é peça-chave no Vasco. NOTA 6,5

ANDREY: Com boa movimentação e 
passes precisos, fez o jogo correr com 
inteligência. NOTA 7

BENÍTEZ: Um pouco abaixo do 
rendimento esperado, ficou preso à 
marcação. NOTA 5,5

PIKACHU: Com liberdade, apareceu 
na frente, mas faltou precisão. NOTA 5

NETO BORGES: Apareceu bem na 
frente e acertou o cruzamento para o 
segundo gol de Cano. NOTA 6,5

TALLES MAGNO: Pouco ameaçou, 
mas não deixou de correr. NOTA 6

GUSTAVO TORRES: À procura do 
melhor entrosamento, ainda não 
mostrou seu potencial. NOTA 5

CANO: O dono da bola. Com dois gols 
de puro oportunismo, voltou a marcar 
depois de dois meses. NOTA 8,5

TIAGO REIS: Levou um cartão 
amarelo e pouco acrescentou. NOTA 5

VASCO

ATUAÇÕES

O atacante argentino 
Cano chegou a nove 
gols no Campeonato 
Brasileiro, 
totalizando 18 pelo 
Vasco em 2020
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a palinha do apolinho
n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

JOGO PARA NINAR NENÉM

SEMPRE ELE PEDALADAS

 n Foi a vez de a Argentina so-
frer nas garras do VAR, na 
partida de quinta-feira, na La 
Bombonera, pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo do 
Catar (2022). Jogo empatado 
em 1 a 1 e o Paraguai escudado 
com uma defesa dura e bem 
montada. Lionel Messi con-
segue furar o bloqueio e mar-
car o gol que daria a vitória 
à Argentina. Só que não: gol 
anulado. O VAR rebobinou 
a fita até achar uma falta no 
meio do campo, muitos lan-
ces atrás. Em breve, terão que 
instalar o VAR do VAR nas de-
legacias de polícia para fisca-
lizar e prevenir os atos que 
sugiram supostos desvios de 
conduta.

 n A Seleção penou para ven-
cer a Venezuela por 1 a 0, 
com gol achado por Firmi-
no (foto). Lenta, sem imagi-
nação, incapaz de assustar 
o goleiro adversário, só não 
nos deixou dormir ainda no 
primeiro tempo por causa 
dos berros de Tite na área 
técnica, parecendo mais um 
animador de festa infantil. 
A Venezuela limitou-se a se 
defender e não teve grandes 
dificuldades para anular um 
ataque inoperante que se con-
fundia sozinho. Ficou claro 
que o time brasileiro continua 

dependente de Neymar. Sem 
ele, se revela uma equipe co-
mum, capaz de se enrolar 
diante de qualquer adver-
sário, até mesmo da Vene-
zuela. Nada que assuste com 
relação à classificação para a 
Copa do Catar. Nessa turma 
medíocre, mesmo com todos 
os problemas, o Brasil, pela 
tradição, disputa a lideran-
ça com a Argentina e o Uru-
guai, os três que se destacam 
no continente. O problema 
virá depois, na hora da ver-
dade, quando soltarem os 
cachorros grandes.

 n A Colômbia toma de 3 
a 0 do Uruguai, em casa, 
e o clima, que era tenso, 
esquentou de vez. Galera 
cobrando mudanças.

 n O Equador ganhou da 
Bolívia, em La Paz, por 3 a 
2. Olho nele.

 n Botafogo, ainda sem o 

técnico Rámon Díaz, afas-
tado sem assumir para se 
submeter a uma cirurgia, 
encara o Red Bull Bragan-
tino fechando a rodada, 
amanhã, no Nilton Santos.

 n Na terça-feira, confronto 
entre Brasil e o Uruguai de 
Cavani e Suárez.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Flamengo comemoran-
do hoje 125 anos de gló-
rias, grandes conquistas 
e inestimáveis serviços 
sociais e esportivos pres-
tados ao esporte nacio-
nal. Parabéns, Nação.

 n Seleção faz novos tes-
tes para covid-19 antes de 
entrar no Uruguai e parece 
que está tudo bem. Já em 
termos de bola, o time que 
testou negativo precisa 
melhorar.

tabelaçoaçotabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

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

 1º Atlético-MG 38 20 12 2 6 37 24 13 63,3%

 2º Internacional 36 21 10 6 5 32 20 12 57,1%

 3º São Paulo 36 18 10 6 2 29 17 12 66,7%

 4º Flamengo 36 21 10 6 5 34 30 4 57,1%

 5º Palmeiras 34 20 9 7 4 28 20 8 56,7%

 6º Santos 34 21 9 7 5 30 24 6 54,0%

 7º Grêmio 33 20 8 9 3 26 19 7 55,0%

 8º Fluminense 32 21 9 5 7 29 24 5 50,8%

 9º Bahia 25 20 7 4 9 26 29 -3 41,7%

 10º Sport 25 21 7 4 10 19 28 -9 39,7%

 11º Corinthians 25 21 6 7 8 24 29 -5 39,7%

 12º Fortaleza 24 20 6 6 8 20 19 1 40,0%

 13º Ceará 24 20 6 6 8 25 30 -5 40,0%

 14º Atlético-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8 38,1%

 15º Vasco 22 19 6 4 9 22 26 -4 38,6%

 16º Athletico-PR 22 20 6 4 10 16 21 -5 36,7%

 17º Coritiba 20 20 5 5 10 18 26 -8 33,3%

 18º Bragantino 20 20 4 8 8 23 27 -4 33,3%

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

 20º Goiás 12 19 2 6 11 21 34 -13 21,1%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

21ª RODADA / AMANHÃ

Coritiba x Bahia 18h Couto Pereira

Botafogo x Bragantino 20h Nilton Santos

20ª RODADA

Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza  Arena da Baixada 

São Paulo 2 x 1 Goiás  Morumbi

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians  Olímpico

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

21ª RODADA / ONTEM

Santos 2 x 0 Internacional  Vila Belmiro

Sport 0 x 2 Vasco  Ilha do Retiro

Goiás 0 x 1 Athletico-PR  Serrinha

Corinthians 1  x 2 Atlético-MG Neo Química Arena

Grêmio 4 x 2 Ceará Arena do Grêmio

Fortaleza 2 x 3 São Paulo Castelão

Flamengo 1 x 1 Atlético-GO Maracanã

Palmeiras 2 x 0 Fluminense Allianz Parque


