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Em jogo atrasado da 16ª rodada, debaixo de forte chuva, Vasco joga mal, fica apenas 
no empate com o Fortaleza e segue colado no Z-4 do Campeonato Brasileiro. P. 4 e 5
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Fla pode 
assumir a 
liderança do 
Brasileiro se 
bater o Coriti-
ba, amanhã, 
e Galo, Inter 
e São Paulo 
tropeçarem 
no domingo

Dor de cabeça 
após queda 
do Mengão na  
Copa do Brasil 
Lesionados, Gabigol, Filipe Luís e Pedro não pegam 
o Coritiba e são dúvida para duelo na Libertadores 

A 
Copa do Brasil é passa-
do no Flamengo, que 
iniciou, ontem, a prepa-

ração para pegar o Coritiba, 
amanhã, às 19h, no Maracanã, 
pelo Brasileirão. Gabigol, Fi-
lipe Luís e Pedro, que se recu-
peram de lesões musculares, 
estão fora da partida que pode 
alçar o Rubro-Negro, em caso 
de vitória, à liderança isolada 
da competição. Eles ainda são 
dúvida para o confronto contra 
o Racing, terça-feira, pelas oi-
tavas de final da Libertadores.

Gabigol sentiu lesão na coxa 
direita no jogo do último sá-
bado, contra o Atlético-GO, e, 
desde então, faz tratamento 
intensivo. Filipe Luís está no 
departamento médico desde 
o dia 8, quando sentiu a contu-
são na coxa direita, e também 
faz tratamento intensivo. Já 
Pedro teve problema, também 
na coxa direita, quando estava 
servindo à seleção brasileira.

O caso dos três é menos 
grave se for comparado com o 
problema de Rodrigo Caio. O 
zagueiro se recupera de uma 
contusão na panturrilha di-

reita, está descartado do jogo 
contra o Racing e é dúvida na 
partida da volta com os argen-
tinos, no dia 1º de dezembro, 
no Maracanã.

Por outro lado, o meia Die-
go, entregue à preparação fí-
sica após se recuperar de uma 
lesão na coxa, tem boas chan-
ces de ser relacionado para a 
partida contra o Coritiba. A 
comissão técnica de Rogério 
Ceni deve bater o martelo para 
o retorno do camisa 10 no trei-
no de hoje.

Ceni, inclusive, está preo-
cupado com o psicológico do 
elenco rubro-negro após a der-
rota (3 a 0) para o São Paulo, 
no Morumbi, e a eliminação do 
Flamengo na Copa do Brasil. 
Ao comentar sobre os próxi-
mos compromissos da equipe, 
principalmente o jogo de ida 
das oitavas de final da Liberta-
dores contra o Racing, o trei-
nador admitiu que precisará 
fazer um trabalho para mexer 
com o moral do grupo. 

“O maior problema está na 
cabeça. Precisamos recuperar 
isso. Sofremos dois gols pare-
cidos e o time sente muito”, 
avaliou, referindo-se à queda 
diante do time são-paulino.

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

Flamengo
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MARCELO CORTES/FLAMENGO

Bons tempos: 
Pedro e Gabigol 
em ação, cena 
que a torcida 
ainda não sabe 
quando vai 
poder rever

Flamengo

 N Após a derrota para o São 
Paulo e a eliminação na Copa 
do Brasil, o Flamengo preci-
sou evitar a revolta de alguns 
torcedores na volta ao Rio. 
O ônibus com a delegação 
deixou o Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim, ontem, 
pelo terminal de cargas, já 
que membros da Nação ru-
bro-negra foram ao local 
protestar. A situação ficou 
tensa, mas a Polícia Militar 
dispersou o pessoal. 

Os torcedores, porém, 
não gostaram de saber que 
a delegação os driblou no 
aeroporto. Pouco mais de 
100 deles marcaram pre-
sença no protesto, que aca-
bou frustrado. Durante a 
madrugada de ontem, uma 
das principais organizadas 
do clube chegou a postar 
ameaça aos jogadores em 
suas redes sociais.

À tarde, cinco torcedores 
foram ao Ninho do Urubu e 
abordaram alguns jogado-
res na entrada do centro de 
treinamento. Eles foram vi-
giados por oito seguranças 
do Flamengo, que acompa-
nharam a movimentação, 
sem incidentes. 

‘DRIBLE’ NA 

TORCIDA 

REVOLTADA
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O goleiro 

Fernando 

Miguel sai do 

gol e abafa o 

cruzamento na 

área vascaína

No jogo, 

atrasado da 

16ª rodada 

do Brasileiro, 

o Fortaleza, 

mesmo fora 

de casa, teve 

mais chances 

de gol, ontem, 

na Colina

Vasco sofre 
para ficar no 
0 a 0 com o 
Fortaleza
Inofensivo, Cruzmaltino, sob forte chuva na Colina, 
só empata e segue à beira do Z-4 do Brasileirão

A 
chuva em São Januá-
rio, ontem à noite, não 
incomodou Ricardo Sá 

Pinto. De bermuda, o portu-
guês não se sentou um minu-
to sequer sob a proteção do 
banco de reservas. Com pro-
blemas maiores, devido ao 
novo surto do novo coronaví-
rus, o treinador perdeu a oi-
tava peça depois de Benítez 
testar positivo. E a criativi-
dade do camisa 10 fez muita 
falta no empate em 0 a 0, em 
São Januário. Quinto pior 
mandante da Série A, o Cru-
maltino, com 23 pontos, dei-
xou o Z-4, mas continua sen-
do assombrado de perto pelo 
fantasma da Segundona.

Reconhecido pelo históri-
co de apoio a causas sociais 
e raciais, o clube entrou em 
campo com a mensagem 
‘Respeito e Igualdade’ na ca-
misa para enfrentar o For-
taleza, em alusão ao Dia da 
Consciência Negra, comemo-
rado hoje. No entanto, falta-
ram boas ideias e inspiração 
em campo para potenciali-
zar a homenagem com uma 

vitória, fundamental para a 
equipe se distanciar da zona 
de rebaixamento.

Há nove jogos sem ven-
cer como visitante, o Forta-
leza se sentiu à vontade na 
Colina. Com maior posse 
de bola, teve paciência para 
construir as jogadas ofensi-
vas. A favor do Vasco, preva-
leceu o encaixe do esquema 
com três zagueiros. Pelos la-
dos, porém, a marcação de 
Léo Matos e Neto Borges não 
fechou todos os espaços.

Na ausência de Benítez, 
o compatriota Leo Gil, pela 
qualidade no passe, ten-
tou levar o Vasco à frente 
na base da garra. Escala-
do mais adiantado, Pika-
chu fracassou na missão de 
municiar o apagado Talles 
Magno e o inquieto e isola-
do Germán Cano. Em meio 
ao marasmo ofensivo, bri-
lhou a estrela de Fernando 
Miguel ao espalmar a cabe-
çada de Bruno Melo. Roma-
rinho foi outro que levou 
perigo no chute por cima 
da meta ‘protegida’ pela es-
tátua do famoso xará.

Insatisfeito, Sá Pinto vol-
tou do intervalo com o co-

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

Local: São Januário. 
Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS). 
Renda e público: Jogo com portões 
fechados.

Fernando Miguel, Werley, Marcelo Alves n 
e Ricardo Graça; Léo Matos n (Cayo 
Tenório), Andrey, Léo Gil (Marcos 
Júnior), Yago Pikachu (Vinícius) e Neto 
Borges; Talles Magno (Gustavo Torres) e 
Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto.

Felipe Alves, Tinga, Jackson, Bruno Melo 
e Carlinhos; Juninho, Ronald (Derley) e 
Marlon (igor Torres); Romarinho 
(Mariano Vázquez), David (Wanderson) 
e Wellington Paulista (Bergson). 
Técnico: Marcelo Chamusca.

VASCO 0

FORTALEZA 0

FICHA DO JOGOlombiano Gustavo Torres no 
lugar de Talles e tentou avan-
çar as linhas do Vasco. O ata-
cante apareceu bem em duas 
jogadas e, na melhor, parou 
na boa defesa de Felipe Al-
ves. A resposta cearense foi 
imediata. Com uma defesa 
milagrosa no canto esquer-
do, Fernando Miguel evitou 
o gol de Bergson.

A perigosa finalização de 
Leo Gil foi a última chance 
real do Vasco, aos 34. A partir 
daí, os visitantes, renovados 
pelas substituições de Mar-
celo Chamusca, impuseram 
uma pressão pela vitória. 
Consistente e com Fernan-
do Miguel em noite segura, 
o Vasco segurou o amargo 
empate em casa.

Vasco
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ESTADÃO CONTEÚDO

Fortaleza

FERNANDO MIGUEL: Foi pouco 
acionado pelo ataque do Fortaleza, 
mostrou segurança quando 
necessário e fez uma grande defesa 
no segundo tempo. NOTA 7

LÉO MATOS: Mais uma boa partida 
com a camisa vascaína. Vem mostran-
do que valeu o esforço da diretoria 
para contratá-lo. NOTA 8

CAYO TENÓRIO: Entrou no fim e 
pouco fez. SEM NOTA

MARCELO ALVES: Segurança nas 
bolas aéreas e com bela noção tática 
na marcação. NOTA 6,5

WERLEY: Lento e inseguro. Chegou 
atrasado em alguns lances. NOTA 5

RICARDO GRAÇA: É o zagueiro de 
melhor qualidade, principalmente 
com a bola nos pés. NOTA 7

NETO BORGES: Foi burocrático 
tanto no setor defensivo quanto nas 
investidas ao ataque. NOTA 6

ANDREY: Fez um bom primeiro 
tempo, mas mostrou desgaste físico 
na metade da segunda etapa e caiu 
de rendimento. NOTA 7,5

LÉO GIL: Ótimo na movimentação. 
Foi boa opção no setor ofensivo 
vascaíno. NOTA 7,5

MARCOS JUNIOR: Acionado nos 
últimos minutos, mas pouco fez em 
campo. SEM NOTA

YAGO PIKACHU: Partida muito 
abaixo tecnica e fisicamente. Não foi 
bem na função de ponta e pouco criou 
nas jogadas de ataque. NOTA 5

VINICIUS: Entrou apenas nos 
acréscimos e nada fez. SEM NOTA

TALLES MAGNO: Mais uma exibição 
apática. Foi substituído durante o 
intervalo. NOTA 4

GUSTAVO TORRES: Entrou e fez 
mais que Talles. Teve boa oportunida-
de de gol no segundo tempo. NOTA 7

CANO: Depende dos meias para ter 
a bola no pés. Como a articulação 
não funcionou da melhor maneira 
possível, pouco fez em campo.  
NOTA 6

RICARDO SÁ PINTO: Fez o que 
pôde com o elenco que tem à sua 
disposição. O português terá muito 
trabalho para ajustar o time no 
Campeonato Brasileiro. NOTA 6,5

VASCO

ATUAÇÕES

Léo Gil evita 
a marcação: 
ele foi um dos 
melhores do 
Vasco e boa 
opção no setor 
ofensivo, na 
Colina
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Botafogo

Promessa de 
quase R$ 300 
milhões pode 
ter chance  
no Botafogo
Após assinar contrato, Kauê, de 16 anos, 
foi promovido ao elenco sub-20, mas 
deve ser testado entre os profissionais

Promessa da base do Bo-
tafogo, o volante Kauê, 
de apenas 16 anos, assi-

nou recentemente o seu pri-
meiro contrato profissional 
com o Alvinegro. O vínculo é 
de três temporadas e a multa 
gira em torno de R$ 300 mi-
lhões. Apesar da cautela com 
que é tratado pelos profissio-
nais no clube, Kauê pode re-
ceber oportunidades entre 
os profissionais, segundo 
informações do portal ‘glo-
boesporte.com’.

O jogador, que era capitão 
do time sub-17, foi promovi-
do para o elenco sub-20 do 
Glorioso e a expectativa so-
bre o seu futuro é imensa. A 
diretoria alvinegra, no en-
tanto, prega cautela para não 
queimar uma promessa que 
tem potencial e frequenta as 
divisões de base da seleção 
brasileira.

O planejamento é para 
que Kauê seja integrado à 
rotina do elenco profissional 
aos poucos. Por enquanto, 
ele continua como jogador 
do sub-20 para treinos e jo-
gos. Porém, vai participar de 
algumas atividades no Nil-
ton Santos e, a depender da 
necessidade e da avaliação 
da comissão técnica, pode 
até ser relacionado.

NADA FEITO

Já o volante Jonas, ex-Fla-
mengo, não será mais refor-
ço do Botafogo. A diretoria 
desistiu de contratá-lo e não 
deverá mais reforçar o time 
para o restante do Campeo-
nato Brasileiro. A informa-
ção foi dada em primeira 
mão pelo “FogãoNet” e con-
firmada pelo Ataque.

Segundo o site, proble-
mas na inscrição de Jonas, 
de 29 anos, fizeram com que 
o Alvinegro desistisse da 
sua contratação. Jonas res-
cindiu contrato com o Al It-
tihad, de forma unilateral, e 
dependeria de aval da Fifa 
para ser contratado. A posi-
ção de volante foi apontada 
por Ramón Díaz como a mais 
carente para o Botafogo. 

Joia alvinegra, 
Kauê já teve 

chances 
nas divisões 

de base 
da seleção 

brasileira

FABIO DE PAULA/BOTAFOGO

Os sete jogos sem vitó-
ria, a estreia com derrota e a 
penúltima posição no Brasi-
leiro parecem não preocupar 
Emiliano Díaz, técnico inte-
rino do Botafogo enquanto 
o pai, Ramón, se recupera 
de cirurgia. O argentino está 
encantado com o elenco e 
diz que falta apenas recupe-
rar a intensidade. “Estamos 
confiantes no grupo, que de-
monstra essa gana de rever-
ter a situação. Não tenho dú-
vida que eles vão tirar o Bota-
fogo dessa situação. Eles têm 
muita confiança e isso nos dá 
tranquilidade”, disse.

DÍAZ FALA EM 
‘RECUPERAR 
INTENSIDADE’

Diretoria 
desistiu da 
contratação 
do volante 
Jonas e não 
deverá mais 
reforçar o 
time para o 
restante do 
Brasileiro

Estamos 
confiantes 
no grupo. Não 
tenho dúvida 
que vão tirar o 
Botafogo des-
sa situação”
EMILIANO 
DÍAZ,
Técnico 
interino do 
Botafogo
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nParecia que tudo se enca-
minhava para um acerto. 
Mas, após longa negociação, 
polêmicas e muitas pessoas 
envolvidas, Dodi está fora do 
Fluminense a partir de 2021. 
O destino deve ser o futebol es-
trangeiro, como os empresá-
rios do volante comunicaram. 
O Tricolor acusou os represen-
tantes do atleta de serem antié-
ticos por terem oferecido Dodi 
a outros clubes. Será uma per-
da sentida, mas o ponto final é 
importante. Jogadores vêm e 
vão. O Fluminense fica.

FIM DA NOVELA: 
DODI FORA DO FLU 

FOTOS: ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

A INEVITÁVEL QUEDA 

O 
Flamengo enfrentou o São Paulo em três 

oportunidades em 2020. Juntando os três 

placares, o Rubro-Negro teria perdido por 9 

a 2. O melhor time da América em 2019 foi engoli-

do pelo futebol corajoso de Fernando Diniz. Aliás, 

coragem foi o que faltou para o time carioca na 

eliminação melancólica da Copa do Brasil. O time 

não jogou. Tudo bem, vimos muitos desfalques. E, 

mesmo assim, o time que entrou em campo deve-

ria apresentar bom futebol. Muitos erros e equí-

vocos. Como o Everton Ribeiro, de quem sou fã, 

camisa 10 da Seleção e capitão do Flamengo, deixa 

o Vitinho bater um pênalti decisivo? Era a hora de 

o líder tomar à frente. E Rogério Ceni ordenar. Gos-

to dele e não dá para crucificá-lo, pedir sua cabeça. 

Mas o Flamengo precisa de firmeza. Um trabalho 

psicológico intenso para que a confiança retorne. 

Fla pegou o São Paulo três vezes em 2020: 9 a 2 para o Tricolor

 n O Botafogo desistiu da 
contratação do volante Jo-
nas, que já atuou no Fla-
mengo no Rio. Por quê? 
O tempo para a inscrição 
seria extremamente curto 
junto à CBF e a diretoria 
optou pela desistência. 
Jonas joga na Arábia Sau-
dita, o que dificultou a si-
tuação. O Alvinegro cor-
re para achar alguém do 
mercado sul-americano 
ou brasileiro para refor-
çar o elenco. O prazo de 
inscrição termina hoje.

DESISTÊNCIA E 
CORRERIA 

OITO INFECTADOS NO VASCO 

 n Instantes antes do jogo 
contra o Fortaleza, o tor-
cedor do Vasco foi pego de 
surpresa com a ausência de 
Benítez. O argentino testou 
positivo para covid-19 e se 
juntou a uma lista de oito 
desfalques pelo mesmo mo-

tivo, com Miranda, Castan, 
Ulisses, Carlinhos, Bastos, 
Ribamar e Tiago Reis. Situa-
ção crítica e que preocupa 
o técnico Ricardo Sá Pinto, 
que já não tem elenco quali-
ficado e vai perdendo peças 
mais do que importantes...

GILVAN DE SOUZA / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

Jonas não vem para o Fogão 

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 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 Fortaleza 25 21 6 7 8 20 19 1 39,7%

 13º Corinthians 25 21 6 7 8 24 29 -5 39,7%

 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 Vasco 23 20 6 5 9 22 26 -4 38,3%

 17º Bragantino 23 21 5 8 8 25 28 -3 36,5%

 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 / QUARTA
Atlético-MG 0 x 2 Athletico-PR   Mineirão

16ª RODADA/ONTEM
Vasco 0 x 0 Fortaleza   São Januário
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A 
paciência do Fluminen-
se com Dodi se encer-
rou. A diretoria avisou, 

em nota oficial, que as nego-
ciações envolvendo a renova-
ção do meia cessaram e o jo-
gador não atua mais pelo clu-
be, mesmo com contrato até 
31 de dezembro. Em reunião 
realizada ontem, o Tricolor e 
os empresários do atleta não 
chegaram a um acordo pela 
extensão do vínculo.

“O Fluminense já havia 
sido alertado, ainda em se-
tembro, de que os empresá-
rios do jogador o ofereciam 
a diversos outros clubes ao 
mesmo tempo em que ne-
gociavam a permanência do 
atleta, em atitude que não 
condiz com a ética que se es-
pera de qualquer um que se 
relacione com o clube”, postou 
a diretoria no site oficial do 
clube, antes de seguir:

“A partir de hoje, Dodi não 
mais atuará pelo Fluminense 
e treinará em horário alterna-
tivo até o fim de seu contra-
to, que está previsto para 31 
de dezembro de 2020, já que 
seus representantes sequer 
acenaram com a possiblidade 
de estender o contrato até o 
final do Campeonato Brasilei-
ro, em fevereiro de 2021”.

Já o lateral-direito Igor Ju-
lião, titular nas últimas se-
manas com Odair Hellmann, 
não tem treinado com os com-
panheiros nesta semana. De 
acordo com o portal ‘Uol’, ele 
sentiu um desconforto mus-
cular. Contudo, não preocupa 
para o duelo contra o Inter-
nacional, domingo, no Beira
-Rio, pela 22ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

Revelado pelo Tricolor, Igor 
Julião já passou por Sporting 
KC-EUA, ABC, Macaé, Ferro-
viária e SKT Samorim-EVQ. O 
lateral de 26 anos já realizou 
mais de 80 jogos pelo Tricolor 
e chegou a passar pela seleção 
brasileira sub-20 no início da 
década. Foi campeão brasilei-
ro em 2012 pelo Fluminense, 
que é o oitavo colocado no 
atual Brasileirão, com 32 pon-
tos ganhos.

Com incômodo 
muscular, Igor Julião 
não treinou, mas 
deve enfrentar  
o Internacional  
no Beira-Rio

O Fluminense terá três 
baixas para o duelo contra 
o Internacional, no próximo 
domingo, no Beira-Rio, pela 
22ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O clube informou 
que Nino, Egídio e Michel 
Araújo testaram positivo 
para o novo coronavírus. Os 
exames foram realizados na 
última quarta-feira e os re-
sultados saíram ontem.

A diretoria tricolor ain-
da acrescentou que os três 
j o g a d o r e s  j á  c u m p r e m 
isolamento obrigatório e 
podem perder mais de um 
jogo do Tricolor em função 
do período de quarente-
na. Do trio, apenas Egídio 
não tem status de titular 
no atual elenco do técnico 
Odair Hellmann. Nino e Mi-
chel Araújo são presenças 
constantes na equipe titu-
lar nesta temporada. 

COVID PEGA 
MAIS TRÊS 
JOGADORES 

Fluminense

Diretoria avisa que Dodi não 
joga mais pelo Fluminense
Conversas sobre novo contrato estão encerradas e jogador vai treinar em separado

Dodi tem 
contrato até 31 
de dezembro, 
mas não veste 
mais a camisa 
tricolor


