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Há seis jogos sem vencer, Botafogo 
volta a decepcionar no Nilton Santos, 
perde para o Bragantino e segue em 
penúltimo lugar no Brasileiro. P. 4 e 5
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Odair corre contra o 
tempo para definir o 
substituto de Fred
Atacante teve uma torção no tornozelo direito e não deve enfrentar o 
Internacional. Felippe Cardoso, Marcos Paulo e Lucca são as opções

C
om uma torção no torno-
zelo direito, Fred é a mais 
nova dor de cabeça do téc-

nico Odair Hellmann. Como o 
atacante dificilmente entrará 
em campo contra o Internacio-
nal, domingo, no Beira-Rio, o 
treinador corre contra o tempo 
para encontrar um substituto 
para o camisa 9. O mais cotado 
é Felippe Cardoso.

O atacante, que chegou a es-
tar fora dos planos, mas caiu 
novamente nas graças do co-
mandante, tem sido acionado 
nas partidas - foi quem substi-
tuiu Fred contra o Palmeiras. 
Nesta temporada, ele atuou em 
19 jogos e marcou dois gols. 

Outra opção é Marcos Paulo. 
Apesar de possuir característi-
cas diferentes de Fred, o garoto 
atuava como centroavante nas 
divisões de base e já fez bons jo-
gos quando escalado para atuar 
mais perto do gol adversário.

Já Lucca, último reforço 
para 2020, apesar de não ser 
centroavante, teve seu melhor 
momento da carreira atuando 
como camisa 9 na Ponte Preta. 
No entanto, vem sendo pouco 
aproveitado por Odair e cole-
ciona apenas 48 minutos em 
campo com a camisa tricolor.

Fora de campo, o clima tam-
bém não está muito leve. A con-
tratação do atacante Fernando 
Pacheco gerou uma dívida mi-
lionária ao Fluminense. Segun-
do informações do portal Net-
Flu, o clube não cumpriu um 
acordo que havia feito com o 
Sporting Cristal e está devendo 
350 mil dólares (cerca de R$ 1,9 
milhão) pelo jogador.

Ao todo, o Fluminense fe-
chou a compra de Pacheco por 
700 mil dólares (R$ 3,8 mi-
lhões). Em um primeiro mo-
mento, o acordo foi de um paga-
mento em sete parcelas de 100 
mil dólares. No entanto, o Tri-
color não conseguir arcar com a 
despesa e acertou um novo pa-
gamento, com 10 parcelas de 
70 mil dólares. Mas novamente 
o acordo não foi cumprido e o 
Tricolor continua devendo me-
tade do valor do atacante. Há o 
temor de que o Sporting Cristal 
acione a Fifa. 

Odair tem 
sofrido com 

os desfalques 
em jogos 

importantes 
do Flu no 
Brasileiro

LUCIANO BELFORD

O Sporting 
Cristal, do 
Peru, pode 
acionar o 
Fluminense 
na Fifa em re-
lação à venda 
de Fernando 
Pacheco

Fuminense
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Flamengo

Mengão tenta segurar Hugo Souza 
Diretoria se mexe para ampliar contrato do goleiro, mas seus representantes rejeitam primeira oferta

E
m paralelo à negociação 
pela renovação do golei-
ro titular Diego Alves, o 

Flamengo abriu conversas 
com os representantes de 
Hugo Souza para estender 
o vínculo do jovem, que re-
centemente pulou de quarta 
para segunda opção no elenco 
rubro-negro. A primeira re-
união presencial aconteceu 
no dia 5 de novembro, quan-
do as partes deixaram claro o 
desejo mútuo de aumentar o 
compromisso do garoto.

Na semana passada, o 
Flamengo fez a primeira 

Joia da base 
do Flamengo, 

o goleiro Hugo 
Souza tem 

brilhado no 
Flamengo e se 

valorizado

proposta aos representan-
tes de Hugo Souza. A oferta 
foi apenas a respeito da base 
salarial do goleiro, que ain-
da tem vencimento de “pata-
mar Sub-20”, diferentemente 
de outros jovens que reno-
varam os vínculos recen-
temente, como o zagueiro 
Natan e os laterais Ramon e 
Matheuzinho. 

O tempo do novo compro-
misso ainda não foi discutido 
e é assunto a ser aprofunda-
do pelas partes, mas a ideia 
do Flamengo é aumentar por 
mais uma temporada (fim 

de 2024). O vínculo atual de 
Hugo Souza com o clube vai 
até setembro de 2023, com 
multa rescisória avaliada em 
40 milhões de euros (cerca 
de R$ 250 milhões pela cota-
ção atual) para o mercado in-
ternacional e R$ 40 milhões 
para o futebol brasileiro.

Hugo Souza tem 21 anos 
e está no futebol de campo 
do Flamengo desde os tem-
pos de Sub-15. Destaque nas 
categorias de base, ele acu-
mula convocações para a se-
leção brasileira, inclusive a 
principal.

Também fora de campo, o 
Flamengo enviou um ofício 
à Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) solicitan-
do a troca da equipe de arbi-
tragem escalada para o jogo 
contra o São Paulo, amanhã, 
pela Copa do Brasil. O Rubro-
Negro reclama da escalação 
dos árbitros Wilton Pereira 
Sampaio, Fabrício Vilarinho 
da Silva e Eduardo de Aqui-
no Valadão, alegando que os 
três tiveram atuação repleta 
de erros na partida diante do 
Inter, pelo Brasileiro. A CBF 
não se pronunciou.

Fla solicitou 

à CBF a troca 

da equipe de 

arbitragem 

escalada para 

o jogo contra 

o São Paulo, 

amanhã, pela 

Copa do Brasil
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Kalou se choca 
com o goleiro 
Cleiton dentro 
da área do 
Bragantino. 
Árbitro não viu 
pênalti no lance

Estreia da 

nova comis-

são técnica, 

capitaneada 

por Ramón 

Díaz, deixou 

a desejar em 

jogo marcado 

por polêmi-

cas com o VAR 

De virada, 
Botafogo  
cai diante do 
Bragantino
Sem vencer há seis jogos, Alvinegro se afunda no 
Z-4 e segue na penúltima posição no Brasileiro 

Ladeira abaixo no Cam-
peonato Brasileiro, o 
Botafogo deu mais um 

passo rumo à Série B ao ser 
derrotado pelo Bragantino 
por 2 a 1, de virada, ontem, 
no Nilton Santos. Matheus 
Babi fez para os donos da 
casa, mas Ytalo e Claudinho, 
de pênalti, garantiram o pri-
meiro triunfo fora de casa do 
time paulista na competição. 
Esse foi o primeiro jogo sob 
a direção da comissão técni-
ca do argentino Ramón Díaz, 
que se recupera de uma cirur-
gia no exterior.

Estacionado com 20 pon-
tos, o Alvinegro caiu para a 
penúltima posição na tabela 
e, no domingo, voltará ao Nil-
tão para receber o Fortaleza. 
A equipe já não vence há seis 
partidas — cinco da Série A 
e uma da Copa do Brasil (no 
empate sem gols com o Cuia-
bá, resultado que eliminou o 
clube do torneio).

O primeiro tempo, o Bota-
fogo deu a falsa impressão de 
que mudaria de uma vez por 
todas de postura. Intenso, fo-

cado e correndo muito, pres-
sionou o Bragantino por pelo 
menos 20 minutos. Mas, ape-
sar da marcação alta, cansou 
e deu espaços ao adversário. 
Só que, aos 43, depois de bom 
cruzamento feito por Victor 
Luis da esquerda, Matheus 
Babi usou a cabeça e fez 1 a 
0. A alegria alvinegra não du-
rou nada: aos 45, Yatalo, em 
belíssima jogada individual, 
deixou tudo igual.

Cansado, o Glorioso não 
conseguiu repetir a atuação 
do início da partida. Para pio-
rar, perdeu todo o meio-cam-
po quando o apoiador Bruno 
Nazário foi substituído por 
Rhuan, que nada fez. Ainda 
assim, depois de se safar de 
levar a virada, Bruno Nazário 
acertou o travessão no con-
tra-ataque. Mas como tudo 
que é ruim ainda pode piorar. 
O Botafogo até foi salvo pelo 
Árbitro de Vídeo em pênalti 
cometido por Victor Luis. No 
lance seguinte, porém, Kanu 
meteu o braço na bola e aí não 
teve jeito. Pênalti que Claudi-
nho cobrou no meio do gol e 
decretou a sexta derrota do 
Botafogo no Brasileiro. Está 
mesmo muito feia a coisa!

LUCIANO PAIVA

luciano.paiva@odia.com.br

Botafogo
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THIAGO_RIBEIRO

Bragantino

BOTAFOGO

ATUAÇÕES

DIEGO CAVALIERI: Não teve culpa 
nos gols do Bragantino. Foi bem 
quando exigido. NOTA 6,5

KEVIN: Partida burocrática tanto na 
parte defensiva quanto no ataque. 
Não ajudou muito, mas não compro-
meteu. NOTA 6

MARCELO: Fazia uma boa exibição, 
mas falhou no segundo gol do 
Bragantino. NOTA 5,5

KANU: Cada vez mais seguro, 
principalmente nas jogadas aéreas, 
tem evoluído na parte técnica. Sem 
culpa no pênalti marcado para o 
Bragantino. NOTA 7

VICTOR LUÍS: Correu muito, 
mostrando muita vontade, e deu a 
assistência para o gol de Babi. NOTA 8

JOSÉ WELISON: Precisa evoluir a 
parte física, pois está claramente sem 
ritmo de jogo. NOTA 6

CAIO ALEXANDRE: Fez uma 
partida comum no primeiro tempo e 
foi substituído no início da segunda 
etapa. NOTA 5,5

PEDRO RAUL: Entrou afobado, mas 
depois melhorou e deu trabalho à 
zaga adversária. NOTA 6,5

HONDA: Teve boa exibição no primeiro 
tempo, organizando o meio de campo 
alvinegro, mas cansou na segunda etapa 
e ficou sumido. NOTA 7

ÉBER BESSA: Péssima partida. 
Errou tudo que tentou e não teve uma 
noite feliz. NOTA 4

DAVI ARAÚJO: Entrou no fim do jogo 
e nada pôde fazer. SEM NOTA

BRUNO NAZÁRIO: Já fez partidas 
melhores pelo Botafogo. Foi bem 
marcado. NOTA 5,5

RHUAN: Entrou na metade do 
segundo tempo, mas não fez grande 
diferença. NOTA 5

MATHEUS BABI: Deixou a sua 
marca mais uma vez e foi um dos 
destaques do Botafogo. NOTA 8

KALOU: Entrou no no fim e nada 
pôde fazer. SEM NOTA

EMILIANO DÍAZ: Ainda está 
conhecendo o elenco e fez alterações já 
previstas. Tomou dois gols que não foram 
culpa da organização da equipe. Um foi 
falha de Marcelo e outro pênalti porque a 
bola bateu na mão de Kanu. NOTA 6
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O
s dois últimos finais de se-
mana foram turbulentos 
para o Vasco. Após duas 

eleições, uma no dia 7, que teve 
vitória de Leven Siano, e outra 
no último sábado, que trouxe 
Jorge Salgado como mais vo-
tado, ainda não se pode cravar 
quem será o próximo presiden-
te do clube, já que há uma bri-
ga na Justiça para decidir qual 
pleito será validado. O atual 
presidente, Alexandre Campel-
lo, lamentou a situação.

“A postura do Vasco tem sido 
de sempre respeitar as decisões 
judiciais. O que prevalecia na-
quele momento era a decisão de 
que estava suspensa a eleição 
do dia 7. E que, portanto, pre-
valecia a decisão online. Saiu 
o resultado, e nós publicamos. 
Depois fomos surpreendidos 
com essa outra decisão judicial 
de voltar para o tribunal (Tri-
bunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro). Vamos aguardar as de-
cisões judiciais, acho que há um 
imbróglio muito grande. Não 
sei sinceramente o que vai ser. 
Ainda não sei para quem vou 
entregar a chave (risos)”, decla-
rou, em entrevista ao site ge.

Campello também lamentou 
o fato de a indefinição causar 
atraso na negociação pelo meia 
Martín Benítez e ter estagnado 
o projeto de reforma de São Ja-
nuário, que vinha sendo feito 
em parceria com a mesma em-
presa que remodelou o Allianz 
Parque. “Isso é muito ruim para 
o clube porque cria instabilida-
de e insegurança. Nós tivemos 
uma sinalização da WTorre de 
tirar o pé em cima do que estava 
caminhando. De aguardar essa 
definição para poder dar segui-
mento. Isso requer seguimento, 
e eles, obviamente, querem se-
gurança”, afirmou.

Apesar do clima político agi-
tado, Campello festejou o bom 
resultado obtido dentro de 
campo pela equipe no último 
sábado, contra o Sport. “Algu-
ma coisa de concreto deste fim 
de semana foi a vitória maiús-
cula do Vasco, a recuperação da 
equipe. É a demonstração de 
que essa equipe pode chegar 
longe”, finalizou.

GILVAN DE SOUZA

Vasco

Campello lamenta guerra 
política e indefinição 
Atual presidente falou sobre a polêmica que envolve as eleições cruzmaltinas 

Só a vitória 
sobre o 
Sport, em 
Recife, faz 
Campello 
sorrir na 
Colina 
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Na dança dos homens liga-
dos ao futebol e à política, o 
VP de futebol Marcos Braz, 
do Flamengo, foi eleito ve-
reador no Rio de Janeiro com 
mais de 40 mil votos. Segun-
do ele, vai conciliar as duas 
funções (vamos ver como). 
Já os ex-jogadores Roberto 
Dinamite e Sorato não con-
seguiram sucesso nas urnas. 
Bandeira de Mello e Fred 
Luz, ambos da administra-
ção anterior do Flamengo, 
também comeram poeira, 
nas eleições para prefeito.

BRAZ DENTRO. JÁ 
DINAMITE E SORATO...

REGINALDO PIMENTA 

A SEMANA DE FOGO 

J
á falei que o maior desafio de Rogério Ceni à 
frente do Flamengo seria aguentar a pressão. E 
não tenho sombra de dúvidas de que é e vai ser 

por muito tempo. Estamos falando de um jogador 
que foi campeão de tudo. Mas a pressão em cima 
do treinador é diferente. Ainda mais no Flamen-
go. Ceni vem de derrota em casa para o São Paulo 
na Copa do Brasil. Novamente em casa, empatou 
com o Atlético-GO. Aliás, o poderoso Flamengo só 
conseguiu um ponto contra o Dragão no Brasilei-
ro. Agora, vai para mais um duelo decisivo, ama-
nhã, no Morumbi, pela Copa do Brasil. É vencer ou 
vencer para se classificar. Se não ganhar, temo pelo 
futuro de um técnico promissor, mas que pode ter 
um início desanimador. Jogador quando recebe a 
pressão divide com outros 10, mesmo sendo líder. 
O técnico é sozinho. Minha torcida para o Ceni. 

Ceni: técnico promissor, mas com início desanimador no Flamengo

 nPor incrível que pareça, 
mesmo voltando a vencer 
no Brasileirão, o assunto 
menos falado no Vasco foi 
a vitória diante do Sport, na 
Ilha do Retiro, por 2 a 0, com 
dois gols de Cano. Mais uma 
vez, a política toma conta dos 
noticiários. Hoje, sub judice, 
o presidente é Leven Siano. 
Mas Salgado ganhou o pleito 
contra Julio Brant no sábado 
e também está na briga ju-
rídica. A única certeza é de 
que as águas no Vasco estão 
longe de parar de rolar...

A BRIGA CONTINUA 
EM SÃO JANUÁRIO

HORA DE VOLTAR A JOGAR BOLA 

 n Duas derrotas seguidas, 
contra Grêmio e Palmeiras, 
e o G-4 ficou mais longe. Na 
verdade, até o G-6. É lógi-
co que fica a frustração por 
parte da torcida do Flu, que 
via sua equipe subir na ta-
bela. Mas a oscilação já era 

esperada. É um elenco li-
mitado, de guerreiros, mas 
limitado. O que se espera? 
Vencer os adversários mais 
fracos. Mas, principalmente, 
voltar a jogar bola. Esse time 
já mostrou que pode fazer 
mais. Acredito nesse grupo.

RICARDO CASSIANO

Cano: façanha sem repercussão

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 28 21 8 4 9 28 30 -2 44,4%

 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 Bragantino 23 21 5 8 8 25 28 -3 36,5%

 16º Vasco 22 19 6 4 9 22 26 -4 38,6%

 17º Athletico-PR 22 20 6 4 10 16 21 -5 36,7%

 18º Coritiba 20 21 5 5 11 19 28 -9 31,7%

 19º Botafogo 20 20 3 11 6 20 25 -5 33,3%

 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

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 / SÁBADO

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

21ª RODADA / ONTEM

Coritiba 1 x 2 Bahia  Couto Pereira

Botafogo 1 x 2 Bragantino  Nilton Santos
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Uruguai Brasil

O atacante Gabriel Jesus 
é uma das armas da 

Seleção para manter os 
100% de aproveitamento 

nas Eliminatórias

Tite quer terminar 2020 
com o pé direito na Seleção
Líder das Eliminatórias, Brasil encara o Uruguai, no último jogo do ano, em Montevidéu

A 
cultura popular diz 
que a primeira impres-
são é a que fica, mas, 

no desejo do técnico Tite, o 
que vai deixar a seleção bra-
sileira bem na fita em seu 
último compromisso oficial 
em 2020 é uma vitória — 
com uma boa apresentação, 
se possível — diante do Uru-
guai, hoje, em Montevidéu, 
pelas Eliminatórias para a 
Copa de 2022 no Catar. A 
bola rola às 20h (de Brasília).

Depois do magro triunfo 
diante da Venezuela (1 a 0, no 
Morumbi, sexta-feira), o co-
mandante tem apenas uma 
dúvida para escalar a equipe 
titular que vai medir forças 
contra a Celeste Olímpica. 
Sentindo dores musculares, 
o volante Allan pode dar lu-
gar a Arthur.

“Já fizemos os trabalhos 
com os atletas. O Arthur já tra-
balhou nesses dias com essa 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

possibilidade real (de ser titu-
lar)”, tentou despistar Tite.

Antes da viagem ao Uru-
guai, a Seleção ganhou uma 
boa notícia: o lateral-esquer-
do Alex Telles testou negativo 
para Covid-19 e foi liberado 
para jogar. Ele contraiu o co-
ronavírus no fim de outubro e, 
depois de recuperado, voltou 
a testar positivo em exame 
realizado no último sábado. 
Por precaução, Guilherme 
Arana foi convocado.

SUAREZ COM COVID
O Brasil é a única equipe 
com 100% de aproveitamen-
to e lidera a corrida rumo à 
Copa do Mundo do Catar 
com nove pontos. O Uruguai 
é o quarto, com seis, e per-
deu o atacante Luís Suárez, 
que ontem testou positivo 
para o novo coronavírus, as-
sim como o lateral-esquerdo 
Viña, do Palmeiras.

URUGUAI: Campaña, Cá-
ceres, Giménez, Godín e Oli-

veros; Bentancur, Torreira, 
De La Cruz e Nández; Dar-
win Núñez e Cavani. Técni-
co: Óscar Tabárez. BRASIL: 
Ederson, Danilo, Marqui-
nhos, Thiago Silva e Renan 
Lodi; Allan (Arthur), Dou-
glas Luiz e Everton Ribeiro; 
Gabriel Jesus, Roberto Fir-
mino e Richarlison. Técni-
co: Tite. Local: Estádio Cen-
tenário. Horário: 20h (de 
Brasília). Árbitro: Roberto 
Tobar (CHI).

Única dúvida para 
o duelo contra 
o Uruguai, em 
Montevidéu, está no 
meio de campo:  
Allan ou Arthur


