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Derrotado no Maracanã e precisando de dois gols para se classificar durante os 90 minutos, Flamengo vê Vitinho 

desperdiçar pênalti, volta a perder para o São Paulo, agora no Morumbi, e está eliminado na Copa do Brasil . P. 4 e 5
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Vasco

Em jogo adiado, 
Vasco quer vencer 
o Fortaleza e se 
distanciar do Z-4
Duelo, válido pela 16ª rodada do Brasileiro, é fundamental para o time da 
Colina tentar amenizar a pressão da torcida por melhores resultados

A
pós voltar a vencer, no 
Campeonato Brasilei-
ro, mas sem deixar a 

zona de rebaixamento, o Vas-
co vai em busca de outra vitó-
ria para, enfim, conseguir se 
distanciar do temido Z-4 da 
competição. O adversário da 
vez é o Fortaleza, hoje, às 19h, 
em São Januário, e um triunfo 
pode colocar o Cruzmaltino 
na 11ª posição.

O resultado positivo tam-
bém servirá para motivar o 
técnico Ricardo Sá Pinto, que 
busca sua primeira vitória 
em São Januário neste Bra-
sileirão. A partida, atrasada 
da 16ª rodada, representa não 
só uma disputa entre as duas 
equipes na tabela, como servi-
rá de termômetro em relação 
aos planos delas para o restan-
te da competição.

O Vasco ganhou outras 
duas baixas para a partida 
contra o Fortaleza. Tiago Reis 
e Ulisses testaram positivo 
para a Covid-19 e não foram 
relacionados por Sá Pinto. 
Além da dupla, o treinador 
ainda terá mais cinco desfal-
ques por conta da doença: 

Castan, Carlinhos, Ribamar, 
Miranda e Fellipe Bastos. 

Depois da vitória (2 a 0) so-
bre o Sport, na rodada passa-
da, o zagueiro Marcelo Alves, 
que ganhou uma oportunida-
de como titular, falou sobre as 
recentes críticas ao atacante 
Talles Magno. “Claro que exis-
te uma pressão em cima dele 
por ser um jogador que vem 
da base, jovem, que tem muito 
potencial. Mas o Talles é um 
cara que trabalha demais no 
dia a dia, busca melhorar sem-
pre. É um garoto de 18 anos, 
está no início da sua carreira, 
mas já é um grande jogador e 
vai se tornar um ainda melhor 
e vai dar alegrias à torcida”, 
disse Marcelo Alves.

Talles Magno está escala-
do no ataque, hoje, contra o 
Fortaleza, e, ao que parece, se 
livrou da sombra da contra-
tação do polêmico atacante 
Mario Balotelli. Nos últimos 
dias, um suposto interesse do 
Vasco no jogador ganhou as 
manchetes, fato que aumen-
tou ainda mais após o italia-
no gravar um vídeo parabe-
nizando Luiz Roberto Leven 

Local: São Januário.  
Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS). 
Horário: 19h

VASCO

FORTALEZA

Fernando Miguel, Jadson, Werley e Ricardo 
Graça; Léo Matos, Léo Gil, Andrey, Benitez e 
Neto Borges; Talles e Cano. 
Técnico: Ricardo Sá Pinto. 

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson 
e Bruno Melo; Mariano Vázquez e Juninho; 
Romarinho, David, Bergson e Osvaldo. 
Técnico: Marcelo Chamusca. 

FICHA TÉCNICA

Siano, por supostamente ter 
vencido a eleição presidencial 
no clube.

Mas a indefinição em rela-
ção ao novo comandante, com 
Jorge Salgado também se de-
clarando vitorioso, pode atra-
palhar a suposta vinda do ex-jo-
gador do Milan e da seleção da 
Itália. Isso porque o Barnsley, 
da segunda divisão do Campeo-
nato Inglês, estuda a possibili-
dade de contratar Balotelli, que 
deixou o Brescia, da Itália, dis-
pensado por indisciplina.

O Vasco tem 

sete desfal-

ques, hoje, 

por conta 

da Covid-19, 

entre eles 

o xerifão 

Castan, que 

segue em 

quarentena

Ricardo Sá Pinto  
ainda busca sua primeira 
vitória pelo Vasco, em  
São Januário, no Brasileiro



O DIA I QUINTA-FEIRA, 19.11.2020 ATAQUE   3O DIA I QUINTA-FEIRA, 19.11.2020 ATAQUE   3

Fortaleza

Esperamos que a 
Justiça determine o 
presidente que ganhou 
e eleição para se 
concluir a negociação 
do Martín Benítez
JORGE DAMIANI,
Dirigente do Independiente

 N Com o momento de inde-
finição política do Vasco, a 
contratação do meia argen-
tino Martín Benítez segue 
em compasso de espera. No 
entanto, o diretor esporti-
vo do Independiente, Jorge 
Damiani, segue otimista em 
relação a um acordo entre o 
os dois clubes pelo jogador.

 N “Estamos esperando que a 
Justiça determine a legitimi-
dade do presidente que ga-
nhou e aí vão apresentar os 
avais para que a gente possa 
concluir a negociação do Be-
nítez”, afirmou o dirigente em 
entrevista ao portal do YouTu-
be “Detetives Vascainos”.

 N De acordo com Damiani, o 
novo presidente do Vasco vai 
efetuar o pagamento do qua-
tro milhões de dólares (cerca 
de R$ 21 milhões) pelo joga-
dor. A primeira parcela seria 
de três milhões (cerca de R$ 
16 milhões), em fevereiro de 
2021, e a segunda e um mi-
lhão (cerca de R$ 5 milhões) 
em dezembro de 2021.

CASO BENÍTEZ 
EM COMPASSO 
DE ESPERA
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São Paulo

Queda melancólica do Fla 
Apático, Rubro-Negro vê Vitinho perder pênalti de forma bisonha e leva 3 a 0 do São P

E
sperançoso, mesmo após 
a derrota por 2 a 1 para o 
São Paulo, no Maracanã, 

o torcedor rubro-negro que es-
perava a junção da ‘fome com 
a vontade de comer’, ontem, 
no Morumbi, presenciou uma 
atuação insossa de um Flamen-
go sem apetite na derrota por 3 
a 0, que culminou a eliminação 
na Copa do Brasil. Luciano, au-
tor de dois gols, e Pablo carim-
baram o passaporte do clube 
paulista para a semifinal para 
enfrentar o Grêmio.

Na galeria dos maiores ído-
los do São Paulo, Rogério Ceni, 
recordista de vitórias no Mo-
rumbi, 375 em 594 jogos, voltou 
à antiga casa com o desafio de 
vencer o ex-clube pela primei-
ra vez como técnico. Em busca 
do único título que Jorge Jesus 
não faturou à frente do Rubro-
Negro em 2019, Ceni recorreu 
às lições deixadas pelo técnico 
português para minimizar os 
vários desfalques. Posicionado 
entre os dois zagueiros, Willian 
Arão se destacou, mas não era 
quem o torcedor esperava que 
resolvesse o complicado jogo.

Arrascaeta, sim. Recupera-
do de uma lesão no joelho, o 
uruguaio, que não iniciava um 
jogo pelo Flamengo há dois me-
ses, foi para o sacrifício, mais 
adiantado ao lado de Bruno 
Henrique. Com passes de pri-
meira, tentou acelerar o jogo, 
mas esbarrou na lentidão de ra-
ciocínio dos demais atacantes. 
A criatividade que sobrou para 
Michael no corte de cabela, fal-
tou com a bola nos pés. Com 
Arão mais recuado, Gerson foi 
outro que fracassou na missão 
de levar a equipe à frente, seja 
pela displicência ou pela falta 
de velocidade na saída de bola.

O empate sem gols no pri-
meiro tempo fez jus à apatia do 
Flamengo. Em vantagem, o São 
Paulo administrou bem a pres-
são. Fernando Diniz, porém, 
não estava satisfeito. O posicio-
namento mais adiantado na 
volta do intervalo comprovou o 
incômodo. Cirúrgico, precisou 
de um minuto de bola rolando 
para abrir o placar. Esperto, Lu-
ciano se posicionou entre dois 
marcadores para desviar o cru-
zamento de Daniel Alves.

Everton Ribeiro mal teve 
tempo de aquecer. De volta dos 
compromissos pela Seleção, pe-
las Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, no Catar, ele 
começou o segundo tempo no 
lugar do apagado Michael. Des-
gastado, tentou, mas não acom-
panhou a marcação na jogada 
que originou o segundo gol de 

Local: Morumbi. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO). Gols: 2° tempo - Luciano (1 
e 10 minutos) e Pablo (39 minutos).
Renda e público: Jogo com portões fechados. 

Tiago Volpi, Juanfran, Diego, Bruno Alves e 
Reinaldo (Léo); Luan, Daniel Alves, Gabriel 
Sara (Hernanes) e Igor Gomes (Vitor 
Bueno); Luciano (Pablo) e Brenner (Tchê 
Tchê). Técnico: Fernando Diniz

Diego Alves, Matheuzinho, Thuler (Pepê), 
Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson n, 

Arrascaeta (Lázaro) e Vitinho (Pedro 
Rocha); Michael (Everton Ribeiro) e Bruno 
Henrique (Lincoln). Técnico: Rogério Ceni

SÃO PAULO 3 FLAMENGO 0
FICHA DO JOGO > São Paulo

SEMIFINAIS
 São Paulo X Grêmio

 Palmeiras X América-MG

Luciano, aos 10 minutos, após 
o cruzamento de Reinaldo, em 
outra cochilada da defesa.

Aos 18 minutos, Vitinho, li-
teralmente, isolou a chance de 
reação do Flamengo na cobran-
ça pênalti, a terceira perdida 
pelo Flamengo em três jogos 
com o São Paulo, pelo Brasileiro 
e pela Copa do Brasil. No deses-
pero, Ceni sacou Thuler para a 
entrada do apoiador Pepê e des-
locou Arão, o mais lúcido rubro-
negro em campo, para a zaga. A 
desastrosa atuação foi pontua-
da pela falta de tranquilidade 
e confiança de peças-chave em 
2019, como Bruno Henrique.

Obrigado a responder, Ceni 
empilhou o time de atacantes 
com a entrada de Lázaro, Lin-
coln e Pedro Rocha. A desor-
ganização se somou a falta de 
gana e de inspiração. A elimina-
ção ficou ainda mais humilhan-
te depois do gol de Pablo, aos 39 
minutos. Com sérios problemas 
para resolver, Ceni terá pela 
frente o Coritiba, sábado, para 
tentar voltar a ponta do Brasi-
leiro, e o Racing-ARG, em clima 
de decisão na Libertadores. Só 
vitórias afastarão a crise. Com a 
paciência no limite, o torcedor 
não aliviará nas cobranças.

Com a derrota do 
Atlético-MG para o 
Athletico-PR, Fla 
pode assumir a ponta 
do Brasileiro se bater 
o Coritiba no sábado
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Flamengo

do Fla no Morumbi
ão Paulo, que vai à semifinal da Copa do Brasil

Gerson tenta 
o lançamento: 
o meia ficou 
devendo, 
ontem, no 
Morumbi

FOTOS: ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 N O zagueiro Rodrigo Caio está 
fora do jogo contra o Racing, 
terça-feira, na Argentina, pelas 
oitavas de final da Libertado-
res. Recuperando-se de lesão 
na panturrilha direita, ele tem 
relatado leves dores no local, 
que ainda está em processo de 
cicatrização. 

 N Rodrigo Caio tem feito exa-
mes periódicos para que o de-
partamento médico do Fla-
mengo possa acompanhar a 
processo e dar um retorno à 
comissão técnica. Nos últimos 
17 dias, Rodrigo Caio realizou 

quatro exames de rotina. O úl-
timo foi na terça-feira, quando 
o jogador sequer foi a cam-
po fazer o trabalho de transi-
ção, como Filipe Luís e Diego 
realizaram. 

 N A boa notícia é que a situa-
ção da lesão não regrediu e 
está dentro do planejamento. 
Rodrigo Caio machucou a pan-
turrilha direita no dia 30, quan-
do se preparava para voltar aos 
jogos, mas acabou se contun-
dindo quando realizava aque-
cimento em um dia de treina-
mento no Ninho do Urubu.

LESÃO TIRA RODRIGO CAIO DE JOGO 
CONTRA O RACING NA LIBERTADORES 

Vitinho para 
na marcação 
adversária: 
cobrança 
bisonha de 
pênalti quando 
o Flamengo já 
perdia por 2 a 0
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Botafogo

Lecaros faz 
trabalho com 
bola e avança 
por retorno 
aos gramados
Peruano, que sofreu lesão no tornozelo, 
inicia trabalha de transição e está mais 
perto de retornar às atividades no clube

U
ma novidade marcou o 
treinamento do Botafo-
go. Durante a reapre-

sentação do elenco, na manhã 
de ontem, Alexander Lecaros, 
que havia sofrido uma lesão 
no tornozelo, apareceu no 
campo anexo do Estádio Nil-
ton Santos para realizar uma 
atividade em ritmo médio.

O peruano se machucou no 
empate em 2 a 2 com o Ceará, 
e sofreu uma lesão ligamentar 
no tornozelo direito. O perua-
no iniciou, ontem, o trabalho 
de transição e deu mais um 
passo rumo ao retorno aos 
gramados.

Enquanto o elenco reali-
zava as atividades com Emi-
liano Díaz e o auxiliar Osmar 
Ferreyra, Lecaros ficou em 
um canto separado do campo 
anexo fazendo um trabalho 
específico com bola, acompa-
nhado pelo departamento fí-

sico do Botafogo.
A tendência, pelo tipo de 

lesão e a falta de tempo, é que 
Lecaros não retorne contra o 
Fortaleza, no próximo domin-
go - apesar que pode aconte-
cer, dependendo da resposta 
do atacante durante a sema-
na. Ele está sendo trabalhado 
para atuar diante do Atlético
-MG, na rodada seguinte.

Ivan Angulo, que não par-
ticipou do duelo contra o Bra-
gantino, na última segunda-
feira, por lesão muscular na 
coxa, também realizou um 
trabalho com bola em sepa-
rado do restante do grupo, 
iniciando a transição.

Mas Emiliano Díaz ga-
nhou um reforço caseiro para 
a sequência do Botafogo no 
Brasileiro. Warley venceu o 
Covid-19 e, recuperado dos 
sintomas do vírus, voltou a 
treinar ontem. Ele cumpriu a 

quarentena em casa, acompa-
nhado à distância do departa-
mento médico do Botafogo. 
Sem dores no corpo e com os 
novos exames dando negati-
vo, foi liberado para voltar às 
atividades. Warley vinha sen-
do utilizado com frequência 
por Flávio Tenius, treinador 
interino antes da chegada de 
Ramón Díaz. 

Lecaros bate bola no treino 

após lesão ligamentar  

no tornozelo direito  

sofrida contra o Ceará

Livre da Covid-19, 
Warley treinou 
normalmente ontem 
e já está à disposição 
de Emiliano Díaz para 
pegar o Fortaleza  
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Atlético-MG 38 21 12 2 7 37 26 11 60,3%
 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 Athletico-PR 25 21 7 4 10 18 21 -3 39,7%
 11º Sport 25 21 7 4 10 19 28 -9 39,7%
 12º Corinthians 25 21 6 7 8 24 29 -5 39,7%
 13º Fortaleza 24 20 6 6 8 20 19 1 40,0%
 14º Ceará 24 20 6 6 8 25 30 -5 40,0%
 15º Atlético-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8 38,1%
 16º Bragantino 23 21 5 8 8 25 28 -3 36,5%
 17º Vasco 22 19 6 4 9 22 26 -4 38,6%
 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 / SEGUNDA

Coritiba 1 x 2 Bahia  Couto Pereira

Botafogo 1 x 2 Bragantino  Nilton Santos

6ª RODADA / ONTEM

Atlético-MG 0 x 2 Athletico-PR   Mineirão

 n Com uma lesão na panturri-
lha direita, o zagueiro Rodri-
go Caio deve ficar parado por 
mais tempo. Após exame, ele 
não deve ficar pronto para a 
partida contra o Racing, pela 
Libertadores, na terça-feira. 
Gabigol, Pedro, Filipe Luis e 
Thiago Maia são outros que 
estão lesionados e ainda não 
estão garantidos para o duelo 
pela Libertadores. Até lá, ain-
da há os exames de covid-19. É 
pensar positivo porque a bru-
xa tá solta no Flamengo...

RODRIGO CAIO 
SEGUE PARADO 

ESTADÃO CONTEÚDO

FALANDO DE FUTEBOL...

O 
Vasco tem 22 pontos no Brasileiro. Não é lá 
uma grande pontuação, já que está perigan-
do na zona de rebaixamento, com 19 jogos. 

Apesar de ter duas partidas adiadas, o incômodo 
existe e a garantia de que serão vitórias, não. Mas o 
Gigante da Colina venceu bem o Sport fora de casa, 
tendo boa atuação, e só se fala em política dentro e 
fora do clube. Uma pena. Hoje resolvi falar de fute-
bol porque o Cruzmaltino pega o Fortaleza em jogo 
adiado pela 16ª rodada do Brasileirão, às 19h, em 
São Januário. Se vencer, pula direto para a 11ª po-
sição e respira na competição. É um jogo decisivo 
não só pela tabela, mas para que os holofotes vol-
tem a brilhar para o que é mais importante dentro 
de um clube de futebol: o campo e a bola. Ricardo 
Sá Pinto tem a oportunidade de seguir evoluindo 
uma equipe limitada, mas que mostra bons concei-
tos. É a hora também de a própria torcida receber 
boas notícias. O Gigante merece!

Com dois gols, Cano decidiu para o Vasco contra o Sport

 n Nenê concedeu entrevis-
ta coletiva e as palavras de 
um jogador experiente me 
chamam atenção. Ele foi 
questionado sobre a briga 
do Flu no Brasileiro após 
perder para Grêmio e Pal-
meiras. “Acredito, sim, que 
o Fluminense tem time 
para estar entre os quatro 
primeiros, quinto, sexto... 
É um time para brigar pela 
Libertadores, com certeza”, 
disse. Talvez não fique. Mas 
a mentalidade conta muito. 
Gosto de gente otimista.

É SOBRE A 
MENTALIDADE... 

AGORA TEM BRIGA NO FOGÃO TAMBÉM 

 n O candidato Alessandro Leite (Chapa Ouro) crê que a 
candidatura de Walmer Machado (Chapa Verde) é irregular. 
Para ele, a inscrição de pessoas indevidas na primeira lista, 
incluindo mortos, pessoas sem tempo suficiente e não-só-
cios, descredibilizam a candidatura de Walmer à presidên-
cia do Botafogo. O pedido de reconsideração foi feito à Junta 
Eleitoral. A impugnação foi negada uma vez. 

DIVULGAÇÃO
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Fluminense

Nenê é um dos 

artilheiros do 

Fluminense na 

temporada e 

destaque no 

Brasileirão

Nenê acredita que Fluzão 
vai brigar pela Libertadores
Meia prevê jogo difícil contra o Internacional, mas crê na reabilitação tricolor no Sul

A
pós oito jogos de in-
vencibilidade, o Flu-
minense sofreu duas 

derrotas seguidas, para Grê-
mio e Palmeiras, e se distan-
ciou do G-4 do Brasileiro. 
No entanto, o meia Nenê de-
monstra confiança na qua-
lidade do elenco e acredita 
que o Tricolor irá seguir bri-
gando por uma vaga na Li-
bertadores de 2021.

“Só você ver o primeiro 
turno: dois jogos e nós fize-
mos um ponto. Praticamente 
a mesma coisa. E com jogos 
totalmente distintos. Acho 
que faz parte, futebol é re-
sultado. Se você perde, tem 
essas críticas, desconfiança. 
Totalmente normal, estamos 
acostumados. Acredito que 
o Fluminense tem time para 
estar entre os quatro pri-
meiros, quinto, sexto... É um 
time para brigar pela Liber-
tadores, com certeza”, frisou, 
durante coletiva no CT Car-
los Castilho.

“Estamos em oitavo, mas 
a quantos pontos do tercei-
ro? Dois, três, quatro? A di-
ferença é muito pouca. Está 
tudo embolado, em aberto. 
Está no começo do segun-
do turno. Claro, cada jogo é 
uma final, mas são coisas que 
acontecem. É a gente mos-
trar a cada dia, cada jogo, 
que essas pessoas que não 
acreditam estão equivoca-
das”, completou.

DIFICULDADE NO BEIRA-RIO

Em relação ao duelo contra 
o Internacional, domingo, no 
Beira-Rio, Nenê espera um 
jogo difícil, mas acredita no 
potencial do Fluminense. “O 
Internacional estar em duas 
outras competições (Copa do 
Brasil e Libertadores) pode 
ser interessante para a gen-
te, mas não vai facilitar em 
nada. Eles são muito fortes 
no Beira-Rio. O excesso de 
jogos do Inter pode nos dar 
uma ligeira vantagem física 
ou mental, mas na hora do 
‘vamos ver’ ninguém vai lem-
brar disso”, frisou o artilhei-
ro do Tricolor.


