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Apesar da má fase, Flamengo conta com a boa fase de Everton Riberio para bater o  
Coritiba, fazer as pazes com a vitória e assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. P. 4 e 5
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Para garantir 

permanência 

na Série A, 

Botafogo pre-

cisará vencer 

metade dos 

jogos que 

restam no 

Campeonato 

Brasileiro

Matemática 
alvinegra na 
luta contra a 
Segundona 
Tristão Garcia alerta o Botafogo: ‘Vai precisar fazer 
campanha de G-8. Ter 50% de aproveitamento’

E
m penúltimo lugar na 
tabela do Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo já 

se depara novamente com a 
possibilidade de outro rebai-
xamento na competição. Com 
apenas 20 pontos ganhos em 
20 jogos até agora, o Glorioso 
terá que ter uma pontuação 
superior nos 18 confrontos 
que lhe restam até o fim da 
competição para garantir a 
permanência na Série A. De 
acordo com o matemático 
Tristão Garcia, o número má-
gico é de 47 pontos, para evi-
tar a desagradável degola.

Com isso, para não correr 
nenhum risco e aliviar o co-
ração de seus apaixonados 
torcedores, o Glorioso terá 
que vencer metade dos jogos 
que precisa fazer até o fim da 
competição. Caso isso acon-
teça, o Alvinegro irá somar 
47 pontos. No momento, se-
gundo o site “Infobola”, do 
matemático Tristão Garcia, 
o Botafogo é o segundo clube 
com mais risco de rebaixa-
mento: assustadores e preo-
cupantes 64%.

“O Botafogo precisa pla-
nejar fazer 47 pontos. Com 
essa pontuação é certa a per-
manência na elite. Pode ser 
que dê com menos, com 45 
pontos é provável, pela for-
ma como está o campeonato, 
mas para ter uma garantia, 
para ter como mirar em uma 
pontuação, precisa mirar nos 
47”, afirmou o matemático.

VENCER OU VENCER

Um dos pontos desfavoráveis 
para o Alvinegro contar com 
uma pontuação menor para 
escapar é o baixo número 
de vitórias na competição. 
O Glorioso tem apenas três 
vitórias em 22 rodadas e só 
supera o lanterna Goiás, que 
soma dois resultados posi-
tivos no Campeonato Brasi-
leiro. No momento, o jejum 
alvinegro na competição é de 
cinco jogos sem vencer.

“Para garantir a perma-
nência na Série A do Brasi-
leiro, o Botafogo vai ter que 
melhorar bastante. Vai pre-
cisar fazer campanha de G-8. 
Ter 50% de aproveitamento”, 
finalizou o matemático, dan-
do um alerta importante aos 
torcedores.

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br

Botafogo
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THIAGO RIBEIRO

Botafogo

Com apenas 
três vitórias 
em 22 rodadas  
do Brasileiro, 
Botafogo 
tem 64% de 
chances de 
cair para a 
Série B

 N De longe, mas ligado no 
Botafogo. Assim está Ramón 
Díaz. O treinador, de 61 anos, 
se submeteu a um procedi-
mento cirúrgico e em cinco dias 
deve retornar ao comando do 
Alvinegro. Em Assunção, no 
Paraguai, o argentino vem re-
cebendo informações sobre 
o elenco pela sua comissão 
técnica que está no Rio.

O treinador tem conversas 
diárias com Emiliano Díaz, seu 
filho e auxiliar, e com outros 
membros da comissão técnica 
como Osmar Ferreyra e Jor-
ge Pidal. Eles fazem relatórios 
diários com o argentino por 
meio de chamadas de vídeo. 
Além disso, os analistas de de-
sempenho, Damián Paz e Juan 
Nicolás Romanazzi participam 
das conversas, sempre com o 
aval da equipe do Botafogo.

“Nós passamos todo o 
treino. Ficamos em vídeo 
chamada constantemente. 
Queremos que ele se recupere 
rápido, esse é o mais impor-
tante”, afirmou Emiliano Díaz, 
ao Botafogo TV, acrescen-
tando que os detalhes dos 
treinos são catalogados e, ao 
final do dia, repassados para 
o técnico argentino. Imagens 
de atividades também são 
mostradas para Díaz, que dá 
um feedback e sugestões.

RAMÓN DÍAZ 
ESTÁ ‘LIGADO’ 
NOS TREINOS
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Flamengo

Reabilitação e 
liderança, metas 
do Fla no Maraca 
Sem vencer há três rodadas, Rubro-Negro pode dormir na liderança 
do Campeonato Brasileiro se derrotar o Coritiba hoje à noite

A 
Copa do Brasil é passa-
do no Flamengo. Com 
os olhos voltados para o 

Campeonato Brasileiro, a equi-
pe comandada por Rogério 
Ceni enfrenta o Coritiba, hoje, 
às 19 horas, no Maracanã, em 
busca de uma vitória que dê fim 
à sequência negativa na compe-
tição, e, de quebra, a leve à lide-
rança isolada - pelo menos até 
amanhã, quanto Atlético-MG, 
Internacional e São Paulo vão 
entrar em campo.

O Rubro-Negro está sem 
vencer pelo Brasileiro há qua-
tro rodadas. Foram tropeços 
contra Internacional, São Pau-
lo, Atlético-MG e Atlético-GO. 
Rogério Ceni também vai em 
busca de sua primeira vitória 
no comando da equipe, após 
duas derrotas e um empate.

TIAGO MAIA: CIRURGIA
Um triunfo sobre o Coritiba, 
no Maracanã, também levará 
o Flamengo aos 39 pontos e o 
deixará um à frente do Atlético
-MG e com três a mais do que 
Internacional e São Paulo. Aí, 
bastará secar os rivais amanhã 
-  enfrentam Ceará, Fluminense 
e Vasco, respectivamente - para 
fechar a rodada como líder iso-
lado do Campeonato Brasileiro.

Se tenta recuperar a ponta 

em campo, o Flamengo preci-
sa lidar com perdas fora dele. 
Após uma inicial discordân-
cia entre o departamento mé-
dico do Flamengo e o Lille, o 
Rubro-Negro informou por 
meio das suas redes sociais 
que o volante Thiago Maia 
irá se submeter a uma ope-
ração para se recuperar da 
lesão que sofreu nos ligamen-
tos do joelho.

Thiago Maia, de 23 anos, que 
pertence ao Lille-FRA, se ma-
chucou no empate com o Atlé-
tico-GO e será operado hoje, no 
Rio de Janeiro. Ele não vai mais 
entrar em campo com a camisa 
do Flamengo nesta temporada. 
O chefe do departamento médi-
co do Flamengo, Doutor Márcio 
Tanure, explicou a lesão. 

“Thiago Maia sofreu um en-
torse e devido a esse trauma fez 
um lesão do canto posterolate-
ral, que é uma lesão complexa, 

grave dos ligamentos do joelho. 
Após discussão do caso clínico 
e consciência do Lille, foi op-
tado o tratamento cirúrgico”, 
afirmou.

CONCENTRAÇÃO DE VOLTA
Diferentemente do que vinha 
acontecendo às vésperas de jo-
gos no Rio de Janeiro, o elenco 
do Flamengo se concentrou, 
ontem, no Ninho do Urubu, 
para o jogo de hoje, contra o 
Coritiba, no Maracanã. A me-
dida foi uma decisão do técnico 
Rogério Ceni.

Desde que chegou ao Fla-
mengo, o treinador deixou 
claro que tinha preferência 
pela concentração, o que 
não acontecia com o anti-
go treinador, Domènec Tor-
rent. Rogério Ceni vai colo-
cando o seu estilo de traba-
lho mais evidente na rotina 
rubro-negra.

Thiago Maia 
irá se sub-
meter a uma 
operação, 
hoje, para 
se recuperar 
da lesão que 
sofreu nos 
ligamentos 
do joelho

Local: Maracanã. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Horário: 19h

FLAMENGO CORITIBA

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e 
Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta (Michael) e 
Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol 
(Vitinho). Técnico: Rogério Ceni. 

Wilson; Maílton, Filemon, Sabino e William 
Matheus; Matheus Sales, Matteus e Giovanni 
Augusto; Gabriel (Yan Sasse), Robson, 
Neílton. Técnico: Rodrigo Santana. 

FICHA TÉCNICA
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ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 N O Flamengo está longe 
de viver um bom momento. 
Eliminado da Copa do Bra-
sil e com clima pesado nos 
bastidores, o Rubro-Negro 
tenta se recuperar na tem-
porada. Ontem, diversas or-
ganizadas estenderam fai-
xas no Maracanã com pala-
vras de ordem, como “Time 
sem vergonha” e “Queremos 
respeito”.

O clima não é dos melho-
res há cerca de três sema-
nas, quando o Flamengo foi 
goleado pelo São Paulo por 
4 a 1, no Maracanã, pelo Bra-
sileiro. Em seguida, foi atro-
pelado pelo Atlético-MG, e 
o então técnico Domènec 
Torrent foi demitido. 

Após a chegada de Ceni, 
o Rubro-Negro tropeçou 
no Campeonato Brasileiro 
diante do Atlético-GO (0 a 
0) e foi eliminado pelo São 
Paulo nas quartas de final 
da Copa do Brasil, com 5 a 1 
no placar agregado.

Pa ra  te n t a r  m u d a r  a 
situação, vencer o Coriti-
ba, hoje, no Maracanã, é 
quase uma obrigação. O 
Rubro-Negro busca a reto-
mada no Campeonato Bra-
sileiro, visto que não vence 
há quatro rodadas. 

ORGANIZADAS 

PROTESTAM 

COM FAIXAS

Coritiba

Rogério Ceni 
ainda busca 
sua primeira 
vitória como 
técnico do 
Flamengo
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Vasco

Após o frustrante empate 
(0 a 0) com o Fortaleza, o téc-
nico Ricardo Sá Pinto ganhou 
mais um problema para esca-
lar o Vasco que irá a campo 
contra o São Paulo, amanhã, 
no Morumbi, pela 22ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. De 
acordo com informações do 
repórter da Band, Lucas Pe-
drosa, o atacante Talles Mag-
no está com suspeita de Co-
vid-19, já foi isolado do elenco 
cruzmaltino, e não irá a cam-
po na capital paulista.

O atacante testou positivo 
ontem, porém, a comissão 
técnica cruzmaltina ainda 
aguarda mais um teste para 
confirmar se Talles Magno 
está ou não contaminado. O 
jovem já testou positivo há al-
guns meses, na Colina, quan-
do o elenco retomou as ativi-
dades, após um período de 
paralisação no futebol.

Apesar disso, o Vasco não 
trata o caso do atacante como 
uma reinfecção, uma vez que 
os métodos usados nos pri-
meiros diagnósticos eram di-
ferentes dos atuais, e há uma 
suspeita de que alguns casos 
tenham sido diagnosticados 
como “falso positivo”.

NONO CASO NO CLUBE
Além de Talles Magno, já fo-
ram registrados outros oito 
casos de Covid no elenco do 
Vasco nos últimos dias: Bení-
tez, Ulisses, Tiago Reis, Fellipe 
Bastos, Carlinhos, Miranda, 
Leandro Castan e Ribamar. 
Castan e Miranda, porém, 
voltaram aos treinos ontem, 
mas ainda não está definido se 
irão a campo contra o São Pau-
lo, pois há protocolos a serem 
cumpridos, e eles não treina-
vam com o elenco há dez dias.

Sem Talles Magno, o ata-
cante Ribamar deverá for-
mar a dupla de ataque com 
o argentino Germán Cano 
no duelo contra o São Paulo. 
Em 17º lugar no Campeonato 
Brasileiro e de volta à zona 
de rebaixamento, o Vasco 
precisa voltar a vencer para 
tentar se livrar do temido Z-4 
da competição.

DANIEL CASTELO BRANCO

Com suspeita de covid, Talles 
Magno não pega o São Paulo
Atacante testa positivo em primeiro exame, mas Vasco aguarda a confirmação

Talles Magno 
já havia 
positivado 
antes, mas 
o Vasco não 
vê isso como 
reinfecção
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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 22 8 4 10 28 34 -6 42,4%

 10º Bragantino 26 22 6 8 8 29 28 1 39,4%

 11º Athletico-PR 25 21 7 4 10 18 21 -3 39,7%

 12º Sport 25 21 7 4 10 19 28 -9 39,7%

 13º Fortaleza 25 21 6 7 8 20 19 1 39,7%

 14º Corinthians 25 21 6 7 8 24 29 -5 39,7%

 15º Ceará 24 20 6 6 8 25 30 -5 40,0%

 16º Atlético-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8 38,1%

 17º Vasco 23 20 6 5 9 22 26 -4 38,3%

 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

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O surto de Covid-19 segue 
no Vasco da Gama. Desta 
vez, o atacante Talles Mag-
no foi o jogador que testou 
positivo. Não perca a conta: 
Castan, Miranda, Ulisses, 
Carlinhos, Ribamar, Bastos, 
Tiago Reis, Benítez e Talles. 
É culpa do Departamento 
Médico? Não. Já falei uma 
vez e falarei de novo: en-
quanto os próprios joga-
dores também não tiverem 
consciência dos riscos da 
doença, vai continuar acon-
tecendo. É fato.

VASCO: 9 CASOS  
E CONTANDO...

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

RESPOSTAS NO FLA 

O 
Flamengo em 2019 teve o ano dos so-
nhos. Tríplice coroa com Carioca, Bra-
sileiro e Libertadores. Um time imba-

tível e que parecia sintonizado dentro e fora 
de campo. Mas em janeiro de 2020 as coisas 
mudaram. Paulo Pelaipe, até então gerente de 
futebol e responsável por indicar a contratação 
de Jorge Jesus. A demissão? Por e-mail. Mesmo 
depois de ter acertado a renovação com Mar-
cos Braz, vice de futebol. Ele disse que mantém 
amizade com Bruno Spindel, Braz e tem res-
peito por Landim, mas quem o boicotava era 
Gabriel Skinner, supervisor de futebol, primo 
de Luiz Eduardo Baptista, VP de relações ex-
teriores. Para Pelaipe, ele saiu por armação 
e Skinner ficou em sua vaga. De lá para cá, o 
Flamengo vem degringolando. Hoje vive sua 
maior crise na temporada. O que acontece fora 
também reflete dentro do campo.

Gerente de futebol, Paulo Pelaipe deixou o Fla sob polêmica

 n O Botafogo vai para o 
confronto direto com o 
Fortaleza, amanhã, pres-
sionado. Em semana de 
eleição, parece que Emi-
liano Díaz, auxiliar de 
Ramón Días, já definiu 
seu “cérebro”: Bruno Na-
zário (foto). Com Bessa e 
Matheus Babi à frente, es-
pera-se um poder de fogo 
melhor ao Alvinegro. O 
Leão não é mole. Deu tra-
balho ao Vasco. Mas apos-
to na vitória do Fogão para 
que essa maré vá embora!

BRUNO NAZÁRIO 
É O CÉREBRO 

ACORDO MILIONÁRIO 

 nFred e Cruzeiro entraram em acordo para que o time 
mineiro pague tudo o que deve ao atacante. Depois da 
equipe separar R$ 70 milhões em seu balanço para quitar 
a dívida com o centroavante, o camisa 9 aceitou receber 
R$ 25 milhões, parceladamente, a partir de 2022, para que 
o Cruzeiro se recupere. Não jogou muito por lá, então está 
mais do que de “bom tamanho”.
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PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
JOGO HORA LOCAL

22ª RODADA /HOJE
Flamengo x Coritiba 19h Maracanã

Athletico-PR x Santos 19h Arena da Baixada

Goiás x Palmeiras 21h Serrinha

22ª RODADA / AMANHÃ
São Paulo x Vasco 16h Morumbi

Ceará x Atlético-MG 16h Castelão

Botafogo x Fortaleza 18h15 Nilton Santos

Internacional x Fluminense 18h15 Beira-Rio

Corinthians x Grêmio 20h30 Neo Química

22ª RODADA / SEGUNDA
Sport x Atlético-GO 20h Ilha do Retiro

23ª RODADA / QUARTA
Atlético-MG x Botafogo 21h30 Mineirão

Coritba  x Corinthians 21h30 Couto Pereira

23ª RODADA / QUINTA
Fortaleza x Goiás 20h Castelão

23ª RODADA / SÁBADO
Palmeiras x Athletico-PR 17h Allianz Parque

Santos x Sport 17h Vila Belmiro

Bahia x São Paulo 19h Fonte Nova

Alético-GO x Internacional 21h Olímpico

23ª RODADA / SEGUNDA
Vasco x Ceará 18h São Januário

Fluminense x Bragantino 20h Maracanã

Grêmio x Flamengo A definir Arena do Grêmio

22ª RODADA/ONTEM

Bragantino 4 x 0 Bahia  Nabi Abi Chedid
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Odair Hellmann 
aposta na 
juventude para  
o Fluminense 
vencer o Inter
Sem Fred e Igor Julião, lesionados, Nino, Michael 
Araújo e Egídio, com Covid-19, técnico promete 
novidades para duelo, no Beira-Rio, pelo Brasileiro

O 
Fluminense terá mui-
tas novidades para a 
partida contra o Inter-

nacional, amanhã, no Bei-
ra-Rio, pela 22ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Sem 
poder contar com Fred e Igor 
Julião, lesionados, Nino, Mi-
chael Araújo e Egídio, con-
taminados com a Covid-19, 
além de Dodi, que, em lití-
gio com a diretoria, não joga 
mais pelo Tricolor, Odair 
Hellmann promete novida-
des para o duelo no Sul. 

Ele ainda não definiu a 
escalação, mas deve relacio-
nar dois jovens laterais para 
a viagem a Porto Alegre. Em 
razão do elevado número de 
baixas, o volante Martinelli, 
do time sub-23, e o lateral-es-
querdo Guilherme, do sub-
20, serão relacionados. Eles 
devem ficar como opção no 
banco de reservas para Ca-
legari, que vai herdar a vaga 
de Igor Julião, e de Danilo 
Barcelos, que já é titular na 
lateral esquerda.

A boa notícia fica por con-
ta da volta de Yago Felipe. 
Recuperado da Covid-19, o 
volante está à disposição do 
treinador para o duelo con-
tra o Internacional. O Flu-
minense não vence há dois 
jogos e caiu da quarta para a 
oitava colocação no Brasilei-
ro. A meta é se reabilitar no 
Brasileiro para se aproximar 
do G-6 e manter vivo o sonho 
de classificação para a Liber-
tadores de 2021.

PLANOS PARA O FUTURO

A diretoria do Fluminense já 
pensa nos reforços para pró-
xima temporada. De acor-
do com informações do site 
‘NETFLU’, o Tricolor busca a 
contratação de um lateral-di-
reito e um volante no merca-
do sul-americano. Para esta 
temporada, a os dirigentes 
do Fluminense não preten-
dem mais contratar, baseado 
nos critérios de avaliação do 
técnico Odair Hellmann. O 
objetivo principal no clube, 
atualmente, é colocar as con-
tas em dia até o final do ano.

O Fluminense 
não vence há 

dois jogos e 
Odair só pensa 
na reabilitação 

e na volta ao 
G-6 na tabela

O Fluminense ainda não 
recebeu pelas vendas do la-
teral-direito Gilberto e do ata-
cante Evenilson. Segundo o 
site ‘NetFlu’, o transtorno se 
dá em função da pandemia 
e por motivos burocráticos. 
Evanílson foi vendido ao Por-
to por R$ 47 milhões. O Tri-
color teria direito a 30% do 
valor da transação - ainda 
ficou com 6% de uma futura 
negociação. Em relação a Gil-
berto, vendido ao Benfica, o 
valor foi de R$ 18,7 milhões. O 
Fluminense detinha metade 
dos direitos do atleta e por-
tanto, R$ 9 milhões a receber.

APÓS VENDAS, 
CLUBE NÃO VÊ A 
COR DA GRANA

Recuperado 
de Covid, 
Yago Felipe 
está à 
disposição do 
técnico Odair 
Hellmann 
para o duelo 
contra o 
Internacional

Fluminense


