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Novos passos
Flamengo festejou ontem o aniversário de um ano da conquista histórica da Libertadores sobre o River Plate.
Hoje, sob o comando de Rogério Ceni, encara o Racing, pelas oitavas de final da edição 2020 do torneio. P. 4 e 5
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Botafogo

Duelo contra o líder Galo desfalcado
Alvinegro terá confronto difícil amanhã, mesmo sabendo que o Atlético-MG pode perder até 14 jogadores

A

fundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro,
onde é o 19º colocado, com só
20 pontos, o Botafogo pode
ter algo de positivo para a partida contra o líder Atlético Mineiro, amanhã, no Mineirão,
pela 23ª rodada. O Galo pode
entrar em campo com até 14
desfalques, entre jogadores
com a covid-19, suspensos e
lesionados.

Segundo o
matemático Tristão
Garcia, do “Infobola”,
o Glorioso tem 75% de
risco de ser rebaixado
E a lista de ausências pode
até aumentar se novos casos
de coronavírus forem detectados nos exames realizados
ontem, na Cidade do Galo. Ou
seja, o clube de General Severiano terá pela frente um adversário muito fragilizado.
OTIMISMO AINDA É MANTIDO

No entanto, as recentes apresentações do Botafogo nas
derrotas para o Bragantino
(2 a 1, de virada) e para o Fortaleza (2 a 1), ambas no Estádio Nilton Santos, deixam a
torcida mais do que desconfiada em uma vitória fora de
casa. Apesar de muito ameaçado, o técnico Emiliano Díaz,
filho de Ramon Díaz, que ainda não tem data para chegar
ao Brasil, acredita na reação.
“Sabíamos, no primeiro
momento, que seria difícil.
Mas temos otimismo, acreditamos no elenco. Neste momento, temos de falar pouco
e trabalhar. Dar o nosso máximo. Sabemos que não será
fácil”, declarou, em entrevista
à Botafogo TV.

O japonês
Honda é
uma das
esperanças
de dias
melhores no
Alvinegro
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Flumimense
pós uma semana com
muitos problemas e em
uma partida que contou com a perda de mais um
jogador, o Fluminense conseguiu uma virada e uma vitória
importante sobre o Internacional, no domingo, no Beira
Rio. O treinador Odair Hellmann se disse feliz e orgulhoso pela postura dos jogadores
em campo.
“Estou orgulhoso do grupo
e do trabalho. Não focamos
nos problemas, mas nas soluções. Quando perdemos jogadores, perdemos opções, mas
outros têm entrado e dado
uma resposta positiva, como
o André, que entrou muito
bem. Parabéns ao grupo pela
postura que tem tido em todas essas situações. Focamos
na solução e não em nos lamentar”, disse Odair.

A

Durante
a partida
contra o Inter,
no Beira-Rio,
Yago Felipe
sofreu uma
lesão

DESFALQUES

O Fluminense perdeu por covid-19 os seguintes jogadores:
Nino, Hudson, Michael Araújo e Fernando Pacheco. Além
disso, Igor Julião e Fred se
lesionaram. Por conta do fim
das tratativas de renovação de
contrato, o volante Dodi não
joga mais pela equipe. E, durante a partida, Yago Felipe
sofreu uma lesão.
“Como é natural e acontece
com todos, há uma oscilação
pela dificuldade dos jogos,
mas acho que estamos conseguindo manter a regularidade e ficar na parte de cima.
O primeiro tempo foi truncado. O Inter achou uma tabela
e fez o gol. Tínhamos trabalhado essa situação e acabou
entrando. É um ajuste que
temos que fazer, mas foi apenas aquele lance”, afirmou o
treinador.
Odair completou: “Tivemos a posse, mas foi de novo
até a parte final e não traduzimos em situações claras
de gols. Tivemos dificuldade
nessa última parte do campo.
Estamos trabalhando bastante para criar oportunidades,
finalizações e ficar mais próximos do gol”.

Odair
Hellmann diz
que o time tem
trabalhado
para ficar mais
próximo ao gol

Odair se diz
orgulhoso do
time após
vitória sobre
Inter no Sul
Técnico destaca postura do grupo
tricolor no Beira-Rio: “Focamos na
solução e não em nos lamentar”

Estamos
trabalhando
bastante para
criar oportunidades,
finalizações
e ficar mais
próximos do
gol”
ODAIR
HELLMANN,
Técnico

CAIO PAULISTA
FESTEJA O GOL
DA VIRADA
N A estrela de Caio Paulista
brilhou no domingo, em Porto Alegre. O jogador entrou
na segunda etapa e fez o gol
da vitória do Fluminense sobre o Internacional. Ao fim
da partida, o atacante falou
sobre a importância do resultado obtido no Beira Rio.
“Muito importante fazer
gol para pegar mais confiança
na sequência do campeonato.
E consolidou os três pontos”,
afirmou. A equipe de Odair
Hellmann terá agora uma sequência de três jogos no Rio,
contra Red Bull Bragantino,
Athletico-PR e Vasco.
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Racing
> Buenos Aires

A

delegação do Flamengo chegou à Argentina
no domingo à noite,
e na mente dos jogadores e
no coração dos torcedores,
apenas um recordação: o
título da Libertadores, que
completou ontem um ano.
Agora, o Rubro-Negro se
prepara para o seu principal
desafio na edição de 2020 do
torneio, em busca de mais
uma taça. Hoje, às 21h30 (de
Brasília), o duelo é contra o
Racing, hoje, em Avellaneda,
pelas oitavas de final. O jogo
de volta será no próximo dia
1º, no Maracanã. O vencedor
desse confronto vai encarar
quem passar de Boca Juniors
e Internacional.
Após a vitória sobre o Coritiba e a boa atuação da equipe, a pressão sobre os jogadores e Rogério Ceni diminuiu.
No entanto, a partida de hoje
pode significar um divisor de
águas no Flamengo. A eliminação na Copa do Brasil e a
oscilação no Brasileiro não
tiraram da Libertadores o
caráter de competição mais
importante para o Flamengo.

O jogo de volta será
no dia 1º, no Maraca.
O vencedor do duelo
encara quem passar
de Boca Juniors e Inter
O Racing, adversário do
clube carioca nas oitavas de
final da Libertadores, vive
momento bastante ruim.
Nas últimas quatro partidas,
a equipe de Avellaneda não
conseguiu sequer um empate.
O momento delicado fez com
que Diego Milito, ex-atacante
argentino, deixasse a diretoria da equipe. No entanto, o
Flamengo não deverá ter tarefa simples contra o tradicional clube de Avellaneda.
DIA DE LEMBRANÇAS

O dia 23 de novembro de 2019
ficou marcado na história para

O Racing vive
momento
bastante
ruim. Nas
últimas quatro partidas,
a equipe de
Avellaneda
não conseguiu sequer
um empate

Inspirado em
2019, Mengão
quer decolar na
Libertadores
Ontem foi dia de relembrar um ano
da conquista história da Libertadores
sobre o River Plate. Hoje, é a vez de o
Rubro-Negro encarar o Racing
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Flamengo
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
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38
ANOS
Fazia que o Flamengo não era
campeão da Libertadores: jejum
acabou no ano passado, diante do
River Plate

MARÍ LEMBRA
TÍTULO:
‘INESQUECÍVEL’

Bruno
Henrique no
desembarque
do Flamengo,
no domingo
à noite, na
Argentina

os torcedores do Flamengo.
Após 38 anos, o Rubro-Negro
voltou a conquistar a Copa
Libertadores da América. De
forma emocionante, Gabigol
marcou duas vezes nos últimos cinco minutos de jogo e
deu o título ao clube carioca
contra o River Plate.
Ontem, um ano depois, os
atletas foram às redes sociais
e relembraram o feito. “Um
ano dessa conquista histórica tão esperada pela Nação!
A caminhada foi longa e cheia
de desafios. Foram 13 capítulos que terminaram com um
final maravilhoso e que nada
e ninguém poderá apagar.

Glória Eterna pra mim, pra
nós e pra vocês. E vamos por
mais..”, escreveu o goleiro Diego Alves.
Um dos principais nome
da conquista da Libertadores pelo Flamengo em 2019,
o técnico português Jorge Jesus parabenizou o clube carioca pelo aniversário de um ano
do título Rubro-Negro, pelas
redes sociais. O treinador que
deixou o clube carioca em julho, para retornar ao futebol
português e dirigir o Benfica,
classificou o título como um
dos “mais importantes” da carreira e postou um vídeo com
momentos da partida.

Flamengo
conquistou a
Libertadores
sobre o River
Plate em 23 de
novembro de
2019

N O Flamengo comemorou
ontem um ano da conquista histórica da Taça Libertadores de 2019, com a virada
sobre o River Plate, em Lima.
Nas redes sociais, o zagueiro
Pablo Marí, atualmente no
Arsenal, relembrou a conquista e falou sobre a emoção de participar do título
rubro-negro, que não vinha
há 38 anos.
“Oi, pessoal. Aqui é o
Pablo Marí. Queria mandar
uma mensagem para todos
vocês. Há um ano nós ganhamos a taça Libertadores.
Foi um dia inesquecível na
minha vida e ficou marcado
no meu coração para o resto
da história, no coração da
minha família, no coração
de todo o Flamengo e de todos os rubro-negros. Então,
estou sem palavras para poder descrever o que eu vivi lá.
Queria mandar um grande
abraço para toda a torcida
do Flamengo. Sigo cada jogo
de vocês, estou a jogar com
vocês. Então, quero mandar
um beijo muito grande para
todos”, disse o defensor.
Pablo Marí foi peça fundamental nas conquistas do
Flamengo em 2019. Apesar
da curta passagem, formou
uma dupla de zaga de sucesso com Rodrigo Caio e teve
atuações seguras com a camisa rubro-negra.
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Vasco

Para Ricardo Sá Pinto,
o Vasco fez um grande
jogo tático no Morumbi

Às vésperas da
Sula, Sá Pinto
elogia atuação
da equipe
Técnico acredita que Cruzmaltino merecia
ter saído com a vitória do Morumbi
treinador do Vasco, Ricardo Sá Pinto mostrou
bastante orgulho da
atuação dos seus comandados
no empate contra o São Paulo,
no domingo, no Morumbi. Na
opinião do treinador, a equipe
carioca merecia melhor sorte
do que apenas um ponto conquistado fora de casa.
“O resultado é aceitável,
mas o São Paulo não pode dizer que merece mais. O gol deles caiu do céu. Não tiveram

O

mérito nenhum. Tivemos
uma infelicidade. Merecíamos ganhar. Aceito que tenha
mais posse bola, mas demos a
bola. Reconhecemos a qualidade deles. É superior a nós.
Jogamos com a força que podemos jogar”, afirmou.
O treinador fez muitos elogios a forma como a sua equipe atuou. Na opinião do português, o Vasco mostrou uma
mentalidade vencedora contra o Tricolor do Morumbi.

O Vasco encara o
Defensor Y Justicia,
na Argentina, na
quinta-feira, às
21h30, pelas oitavas
da Sul-Americana

“Fizemos um grande jogo
tático, muito inteligente.
Mostramos a alma do que é
jogar como Vasco, equipe lutadora, unida, com mentalidade vencedora. Pressionou o
São Paulo na casa dele”, disse.
INSCRITOS NA SULA

O Vasco promoveu três mudanças na lista de inscritos
para a sequência da Sul-Americana. Foram eles: Léo Matos (lateral), Gustavo Torres

(atacante) e Jadson (zagueiro). Todos foram os últimos
reforços do clube.
Os nomes substituem os zagueiros Gabriel Saulo e Breno
e o atacante Guilherme Parede, que voltou ao Tallares,
após empréstimo.
O Gigante da Colina encara o Defensor Y Justicia,
na Argentina, na quinta-feira, às 21h30, pela partida de
ida das oitavas de final da
competição.
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FUTEBOL INGLÊS

Portas fechadas
para Lionel Messi
Segundo jornalista,
Manchester City
vê camisa 10 em
declínio na carreira
> Manchester, Inglaterra

LIGA DOS CAMPÕES

PSG aposta em Neymar:
‘Precisamos dele’

O Manchester City não deve
ir atrás de Lionel Messi na
próxima temporada, revelou
a jornalista Semra Hunter,
da “Sky Sports”. Segundo as
fontes ouvidas pela profissional, os ingleses enxergam
que o argentino está em um
momento de declínio na carreira, além de não ter condições de bancar as exigências
salariais que o camisa 10 tem
atualmente no Barcelona.
Com isso, as portas para
Messi no time de Guardiola

Lance
DIVULGAÇÃO

Neymar
voltou a
jogar na
derrota do
PSG para o
Mônaco, pelo
Francês

estão fechadas, apesar do jogador terminar seu contrato
ao final desta campanha e
poder ser negociado com outra equipe sem custos. Além
do Manchester City, a Inter
de Milão também foi muito
especulada como possível
destino quando o craque havia pedido para sair do clube
catalão.
Na última semana, Guardiola já havia dado indícios
de que seu time não contaria com o astro ao dizer que
gostaria de vê-lo se aposentando no Barcelona. Aos 33
anos, o veterano segue sem
destino definido, mas não
deve selar seu destino na
janela de transferências de
janeiro e a novela deve se
estender.

Clube francês recebe hoje o RB Leipzig, contando com o
talento do atacante, que voltou a jogar no fim de semana
> Paris

Paris Saint Germain vive
momento ruim na Liga
do Campeões. O clube
francês tem duas derrotas em
três jogos na competição e agora aposta no ídolo Neymar para
a partida de hoje contra o RB
Leipzig, na França.
“Precisamos dele. É absolutamente necessário que jogue.
Está com confiança, tem qualidade e experiência. É um jogador chave para nós. Não está
no melhor estado físico, mas
vai ser titular amanhã (hoje).
Pode gerir física e mentalmente este tipo de jogo”, afirmou o
técnico Thomas Tuchel.
“Espero que não seja muito
para ele, mas vamos ajudá-lo,

O

Precisamos dele.
É absolutamente
necessário que jogue.
Está com confiança,
tem qualidade e
experiência”
THOMAS TUCHEL,
Técnico

devemos também trabalhar
para ele. Ele não estará sozinho”, completou.
O técnico ainda comentou
sobre a falta de gols da dupla
Neymar e Mbappé no torneio,
e tem esperança de que a situação se resolva o mais rápido possível. “Se Kylian ou
o Ney não marcam, isso tem
um grande impacto entre nós,
porque eles são jogadores decisivos. Precisamos de grandes exibições e grandes gols
deles”, falou Tuchel.
Neymar, que estava há 23
dias fora por lesão, voltou a
jogar no fim de semana, entrando no segundo tempo e
não conseguindo impedir a
derrota para o Mônaco, pelo
Campeonato Francês.

No Barça, Messi já foi comandado por Guardiola, técnico do City

PASSE CURTO

REINIER: POSITIVO PARA A COVID-19
O Borussia Dortmund anunciou
ontem que o meia Reinier testou
positivo para o novo coronavírus. O clube informou que o
ex-jogador do Flamengo está
livre de sintomas e que cumpre
isolamento em casa. Ele foi o

único do grupo a ser infectado
pela doença. Com isso, o atleta
está descartado da partida de
hoje contra o Club Brugge pela
Liga dos Campeões e para as
próximas rodadas do Campeonato Alemão.
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DANIEL CASTELO BRANCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

CLASSIFICAÇÃO
CLUBES
PT
Atlético-MG
39
Flamengo
39
São Paulo
37
Internacional
36
Fluminense
35
Palmeiras
34
Santos
34
Grêmio
34
Athletico-PR
28
Bahia
28
Fortaleza
28
Bragantino
26
Corinthians
26
Sport
25
Ceará
25
Vasco
24
Atlético-GO
24
Coritiba
20
Botafogo
20
Goiás
15

Libertadores

J
22
22
19
22
22
21
22
21
22
22
22
22
22
21
21
21
21
22
21
20

Pré-Libertadores

SALDO
V
E D
12
3
7
11
6 5
10
7
2
10 6 6
10
5 7
9
7 5
9
7 6
8 10 3
8
4 10
8
4 10
7
7 8
6
8 8
6
8 8
7
4 10
6
7 8
6
6 9
5
9 7
5
5 12
3
11 7
3
6 11

GP
39
37
30
33
31
28
30
26
19
28
22
29
24
19
27
23
19
20
21
22

GC
28
31
18
22
25
21
25
19
21
34
20
28
29
28
32
27
27
31
27
34

S
11
6
12
11
6
7
5
7
-2
-6
2
1
-5
-9
-5
-4
-8
-11
-6
-12

AP
59,1%
59,1%
64,9%
54,5%
53,0%
54,0%
51,5%
54,0%
42,4%
42,4%
42,4%
39,4%
39,4%
39,7%
39,7%
38,1%
38,1%
30,3%
31,7%
25,0%

19h

Morumbi

21h30
21h30

Mineirão
Couto Pereira

NÃO TÁ BOM. NEM RUIM.

20h

Castelão

17h
17h
19h
21h

Allianz Parque
Vila Belmiro
Fonte Nova
Olímpico

18h
20h
A definir

São Januário
Maracanã
Arena do Grêmio

Sul-Americana

Zona neutra

Rebaixamento

Bahia

Nabi Abi Chedid

Coritiba
Santos
Palmeiras

Maracanã
Arena da Baixada
Serrinha

Vasco
Atlético-MG
Fortaleza
Fluminense
Grêmio

Morumbi
Castelão
Nilton Santos
Beira-Rio
Neo Química

Atlético-GO

Ilha do Retiro

*Obs. Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12
São Paulo
x Botafogo
23ª RODADA / AMANHÃ
Atlético-MG
x Botafogo
Coritba
x Corinthians
23ª RODADA / QUINTA
Fortaleza
x Goiás
23ª RODADA / SÁBADO
Palmeiras
x Athletico-PR
Santos
x Sport
Bahia
x São Paulo
Alético-GO
x Internacional
23ª RODADA / SEGUNDA
Vasco
x Ceará
Fluminense
x Bragantino
Grêmio
x Flamengo

ALÍVIO COM OS CRAQUES
Flamengo precisava da vitória para espantar
a “Crise da Gávea”. Pressionado pelos últimos resultados, principalmente por conta
da eliminação na Copa do Brasil, o time de Rogério Ceni pegou o Coritiba no Maracanã e ficou por
conta dos craques. Bruno Henrique, Arrascaeta
e Éverton Ribeiro resolveram abrir a caixinha de
ferramentas. Quero destacar o uruguaio. Não bastassem o gol e a assistência, ele colocou o jogo no
bolso e demonstrou que, se fosse brasileiro, estaria
na Seleção ao lado de Éverton Ribeiro. É por isso
que o Flamengo sofre tanta pressão. Uma equipe
recheada de atletas acima da média jamais pode
tomar tantas goleadas e ser eliminado de forma
sofrível como foi. É um dever de quem comanda
fazer esses caras jogarem. Não é fácil. Muito pelo
contrário. A grande sacada de Jorge Jesus foi ter
encontrado a harmonia entre eles. Espero que
Ceni engrene de vez. Torço pelo futebol carioca e
gosto de ver futebol bem jogado.

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
22ª RODADA/SEXTA
Bragantino
4 x 0
22ª RODADA/SÁBADO
3 x
1
Flamengo
1
x 0
Athletico-PR
1
x 0
Goiás
22ª RODADA/DOMINGO
1
x
1
São Paulo
2 x 2
Ceará
1
x 2
Botafogo
1
x 2
Internacional
0 x 0
Corinthians
22ª RODADA/ONTEM
*Sport
x

Se fosse brasileiro, Arrascaeta teria vaga na Seleção

MELANCOLIA
E ELEIÇÕES
n O Botafogo sofreu mais uma
derrota no Campeonato Brasileiro e o time parece estar se
afundando em uma crise sem
fim. Desempenho ruim, técnico
se recuperando de cirurgia e o
destino do próximo quadriênio
nas mãos dos sócios. Hoje tem
eleições em General Severiano.
Os candidatos? Alessandro Leite (Todos pelo Botafogo), Durcesio Mello (Botafogo de Todos)
e Walmer Machado (O Mais
Tradicional). Chegou a hora da
virada? Espero que sim...

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

n site: www.odia.com.br

O

n O Vasco obteve um resultado importante, que ajudou
seus rivais cariocas na briga
pela parte de cima da tabela:
empatou com o São Paulo, no
Morumbi. O Gigante da Colina fez um jogo competitivo e

poderia até ter vencido. Muito
espaço deixado pelo time de
Diniz e, não fosse a falha do
zagueiro Jadson, dava para o
Vasco ter voltado ao Rio com
os três pontos. De bom tamanho. Mas nem tanto.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

O DEDO DA
DIRETORIA NO FLU
n Sabe quando você vê na
prática o trabalho de comando feito por um clube?
Foi o que vi na vitória do
Fluminense sobre o Inter,
no Beira-Rio, tirando a invencibilidade do Colorado em casa no Brasileiro.
Lucca meteu gol olímpico e ajudou no sonho que
todo tricolor quer seguir
sonhando: a vaga na Libertadores em 2021. Tem dedo
de quem comanda. E pés
de quem entra em campo.
Grande fase!

