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Após desfalcar o 
Flamengo em dois 
jogos, Gabigol retorna 
e deixa sua marca no 
empate em 1 a 1 com o 
Racing, fora de casa. 
Na terça-feira, no 
Maraca, o Rubro-Negro 
se classifica em caso de 
vitória ou empate  
sem gols. P. 4 e 5
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Atlético-MG 39 22 12 3 7 39 28 11 59,1%
 2º Flamengo 39 22 11 6 5 37 31 6 59,1%
 3º São Paulo 37 19 10 7 2 30 18 12 64,9%
 4º Internacional 36 22 10 6 6 33 22 11 54,5%
 5º Fluminense 35 22 10 5 7 31 25 6 53,0%
 6º Palmeiras 34 21 9 7 5 28 21 7 54,0%
 7º Santos 34 22 9 7 6 30 25 5 51,5%
 8º Grêmio 34 21 8 10 3 26 19 7 54,0%
 9º Athletico-PR 28 22 8 4 10 19 21 -2 42,4%
 10º Bahia 28 22 8 4 10 28 34 -6 42,4%
 11º Fortaleza 28 22 7 7 8 22 20 2 42,4%
 12º Atlético-GO 27 22 6 9 7 20 27 -7 40,9%
 13º Bragantino 26 22 6 8 8 29 28 1 39,4%
 14º Corinthians 26 22 6 8 8 24 29 -5 39,4%
 15º Sport 25 22 7 4 11 19 29 -10 37,9%
 16º Ceará 25 21 6 7 8 27 32 -5 39,7%
 17º Vasco 24 21 6 6 9 23 27 -4 38,1%
 18º Coritiba 20 22 5 5 12 20 31 -11 30,3%
 19º Botafogo 20 21 3 11 7 21 27 -6 31,7%
 20º Goiás 15 20 3 6 11 22 34 -12 25,0%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

23ª RODADA / HOJE
Atlético-MG x Botafogo 21h30 Mineirão
Coritba  x Corinthians 21h30 Couto Pereira
23ª RODADA / AMANHÃ
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/SEXTA
Bragantino 4 x 0 Bahia  Nabi Abi Chedid
22ª RODADA/SÁBADO
Flamengo 3 x 1 Coritiba  Maracanã 

Athletico-PR 1 x 0 Santos  Arena da Baixada
Goiás 1 x 0 Palmeiras  Serrinha
22ª RODADA/DOMINGO
São Paulo 1 x 1 Vasco  Morumbi 
Ceará 2 x 2 Atlético-MG  Castelão
Botafogo 1 x 2 Fortaleza  Nilton Santos
Internacional 1 x 2 Fluminense  Beira-Rio
Corinthians 0 x 0 Grêmio  Neo Química
22ª RODADA/ONTEM
Sport 0 x 1 Atlético-GO  Ilha do Retiro

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

Keko, do Goiás, está 
na mira para 2021
Tricolor já planeja o ano que vem. Mas o fato de o argentino 
receber em dólar pode ser entrave para o clube carioca

C
om o ano de 2020 aca-
bando, o Fluminense 
já começa a se planejar 

para 2021. Um dos nomes 
que interessa ao Tricolor 
é o do atacante Keko, de 28 
anos, que atualmente joga 
pelo Goiás. O clube carioca já 
abriu conversas com o agente 
do atleta. A informação é do 
site “Globo Esporte”.

O fator que pode complicar 
as negociações é que o atacan-
te argentino, ao assinar por 
uma temporada com o Esme-
raldino, concordou em rece-
ber o salário em dólar. Com 
as variações significativas da 
moeda, o Fluminense pode 
considerar os vencimentos 
do atleta altos demais.

O baixinho Keko, de ape-
nas 1,59m, disputou 25 parti-

Atualmente no Goiás, o baixinho Keko, de 1,59m, foi revelado nas categorias de base do River Plate

ROSIRON RODRIGUES/GOIÁS E.C.

das nesta temporada e marcou 
dois gols. O treinador Enderson 
Moreira costuma escalar pelos 
lados do ataque. O jogador foi 
revelado nas categorias de base 
do River Plate e, antes de chegar 
ao Goiás, passou por Argenti-
nos Juniors, Veracruz e Queré-
taro, ambos do México.

MARCOS PAULO
O presidente do Fluminense, 
Mário Bittencout, vai se reunir 
com representantes do atacan-
te Marcos Paulo na sexta-feira 
para tratar da renovação de 
contrato. O jogador de 19 anos 
tem vínculo com o Tricolor até o 
fim de junho de 2021. De acordo 
com o repórter Victor Lessa, da 
Rádio Globo, a diretoria havia 
feito uma oferta para a amplia-
ção do vínculo em agosto. No 

entanto, as negociações não 
avançaram. Segundo o man-
datário tricolor, Marcos Paulo 
deu a palavra que renovaria o 
contrato caso não fosse nego-
ciado para evitar que o clube o 
perdesse de graça.

Já Dodi, de saída do Flumi-
nense, pode estar no caminho 
para o São Paulo. Segundo in-
formações do jornalista Jorge 
Nicola, a diretoria do clube pau-
lista fez um contato mais forte 
com os empresários do volante. 
Ainda de acordo com Nicola, 
Dodi tem propostas do futebol 
turco e russo. Mas o São Paulo 
está mais perto de contar com 
o jogador. Fernando Diniz, trei-
nador da equipe, deu boas reco-
mendações  à diretoria e o clube 
possui boa relação com um dos 
representantes do atleta.
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Atlético-MG Botafogo

Sequência de ‘pedreiras’ 
A partir de hoje, diante do Galo, Glorioso enfrenta os quatro líderes do Brasileiro

O 
Botafogo dará início, 
hoje, às 21h30, contra o 
Atlético-MG, a uma dura 

sequência de jogos no Cam-
peonato Brasileiro. Além de 
encarar o líder do Brasileirão, o 
Glorioso terá que enfrentar em 
seguida todos os outros times 
que completam o G-4.

Após a partida de hoje, a 
equipe de Ramón Díaz só vol-
tará a campo no próximo dia 
5, em clássico diante do Fla-
mengo, no Nilton Santos. Em 
seguida, encara o São Paulo, no 
dia 9, no Morumbi, às 19h, em 
jogo atrasado da 18ª rodada. 
Depois, para fechar a sequência 
dura, terá pela frente o Interna-
cional, no Beira-Rio, no dia 12.

Em situação delicada, o Bota-
fogo precisa vencer pelo menos 
oito de seus 17 jogos restantes. 
Atualmente, o Botafogo ocupa 
a vice-lanterna da competição, 
com 20 pontos, à frente apenas 
do Goiás, com 15.

GATITO PERTO DA VOLTA

Suspenso por três jogos pelo 
STJD por chutar o VAR, o golei-
ro Gatito iniciou o retorno ao 
treinos em campo pelo Bota-
fogo. Segundo o ‘Premiere’, du-
rante o jogo contra o Fortaleza, 
o preparador de goleiros Flavio 
Tenius se animou com a volta 
do paraguaio, que se recupera 
de um edema no joelho. A sus-
pensão do goleiro é válida até 
o jogo de hoje. Em entrevista a 
uma rádio paraguaia, o arquei-
ro afirmou que pretendia retor-
nar hoje, mas ainda não pode 
atuar. Com isso, Gatito tem 
retorno previsto para dia 5 de 
dezembro, contra o Flamengo.

Já o lateral-direito Rafael, 
torcedor declarado do Bota-
fogo, mantém vivo o sonho de 
defender o Glorioso antes de 
encerrar a carreira. Em entre-
vista ao “Esporte Interativo”, o 
jogador foi perguntado se pode-
ria acertar com o clube carioca 
em 2022, quando termina seu 
contrato com o Istanbul Basa-
ksehir, da Turquia: “Com cer-
teza pode. Não vou mais fazer 
promessa, porque falei que ia 
jogar ano que vem e o pessoal 
está me cobrando”.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Japonês 

Honda lidera 

a equipe 

alvinegra em 

difícil missão
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Racing

Mengão empata 
no primeiro duelo 
com o Racing
Gabigol iguala o placar logo após o time argentino sair na frente, em 
Avellaneda. Jogo de volta das oitavas das Liberta será na terça, no Maraca

E
m noite com VAR sendo 
acionado muitas vezes ao 
longo da partida e com 

direito à expulsão de Matheus 
Thuler e Natan, o Flamengo 
empatou com o Racing em 1 
a 1, na Argentina, no primei-
ro jogo das oitavas de final da 
Libertadores. Os hermanos 
saíram na frente com Fértoli, 
mas Gabigol igualou no lance 
seguinte.

Antes de a bola rolar, o pri-
meiro problema para Rogério 
Ceni: Isla sentiu dores muscu-
lares no aquecimento e deu 
lugar a Renê, que jogou im-
provisado na lateral direita. 

Os donos da casa tiveram 
a primeira chance de abrir o 
placar e aproveitaram. Fabri-
cio Domínguez fez boa jogada 
pela direita, passou por Filipe 
Luís e Léo Pereira, e cruzou 
rasteiro para Fértoli, que apa-
receu livre no primeiro pau 
e tocou por baixo de Diego 
Alves. Porém, o Rubro-Negro 
não deixou os argentinos co-
memorarem, deu uma respos-
ta imediata e conseguiu em-
patar a partida. Bruno Hen-
rique foi lançado em veloci-
dade pela esquerda, ganhou 
do marcador e cruzou de três 

dedos para Gabigol comple-
tar para as redes.

Após o gol de empate, o Fla-
mengo melhorou no jogo e co-
mandava a partida, chegando 
a ter 70% da posse de bola. Po-
rém, o time de Rogério Ceni 
não conseguia transformar 
em jogadas de perigo. Aos 33 
minutos, Bruno Henrique, 
que fez um grande primeiro 
tempo, recebeu na ponta es-
querda, driblou Fabricio Do-
mínguez e bateu bonito, cru-
zado, mas a bola caprichosa-
mente bateu na trave. 

No segundo tempo, o co-
meço foi mais agitado. Logo 
aos cinco minutos, o Racing 
perdeu grande oportunida-
de de ficar na frente no pla-
car. Mena desceu pela esquer-
da e cruzou rasteiro. Lisandro 
López, que não faz um gol há 
quase um ano, apareceu livre 
no segundo pau, na pequena 
área, mas chutou por cima. 

GABIGOL É SUBSTITUÍDO

Aos 11, Rogério Ceni foi for-
çado a fazer substituição. 
Gabigol sentiu dores na coxa 
esquerda e pediu para sair. Vi-
tinho foi acionado pelo trei-
nador e entrou bem. O camisa 
11 recebeu  na área, deu belo 
lençol no marcador e rolou 

para Arrascaeta fazer o gol. 
O árbitro, porém, anulou o 
lance por impedimento do 
atacante.

APREENSÃO NO FIM

O Racing conseguiu balan-
çar a rede, com Reniero, após 
grande confusão na área do 
Flamengo, mas o árbitro anu-
lou o gol argentino com a aju-
da do Var. Ele assinalou impe-
dimento no início da jogada. 
Minutos depois, um lance que 
mudou os instantes finais de 
partida. Thuler deu carrinho 
em Lisando López e, após 
ajuda do árbitro de vídeo, 
foi expulso. Por reclamação, 
o zagueiro Natan, que estava 
no banco, também levou ver-
melho. Os últimos minutos 
ganharam ares de apreensão.

Rogério Ceni, portanto, pro-
moveu duas mudanças para 
tentar segurar o empate fora 
de casa. Tirou Everton Ribeiro 
e Arrascaeta e colocou Diego 
e João Gomes. As mudanças 
surtiram efeito, e o Flamengo 
conseguiu, diante das circuns-
tâncias, um bom resultado na 
Argentina. As duas equipes 
voltam a se enfrentar na pró-
xima terça-feira, no Maracanã, 
às 21h30, na decisão da vaga 
para as quartas.

Na terça, o 
Flamengo se 
classifica em 
caso de vitó-
ria ou empate 
sem gols. Os 
argentinos 
avançam com 
um triunfo 
simples ou 
empate por 
dois gols ou 
mais

 > Buenos Aires 
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AFP

 N O vice-presidente de futebol 
do Flamengo, Marcos Braz, fa-
lou sobre a curta passagem de 
Domènec Torrent pelo clube. Em 
entrevista ao “Arena SBT”, o di-
rigente admitiu que o momento 
não tenha sido o ideal para a vin-
da do catalão ao Brasil.

“O Domènec talvez veio no 
momento errado. A gente achava 
que a pandemia seria resolvida e 
não foi. Tivemos uma sequência 

louca de jogos. Isso não teve culpa-
do, tiveram que readequar o calen-
dário. Isso atrapalhou o trabalho 
dele”, afirmou Braz.

“Eu fui até onde eu achei que de-
veria ir, acho que quando decidimos 
a troca de treinador, fizemos de uma 
maneira rápida e, dentro do possível, 
segura. Fomos precisos, o Rogério 
está aqui dentro, estou me dando 
muito bem e acredito muito no tra-
balho dele”, completou.

Marcos Braz também evitou 
fazer comparações entre os tra-
balhos de Dome e Jorge Jesus. 
“O Jorge Jesus, quando chegou, 
pegou uma intertemporada. O 
calendário estava parado para 
a Copa América. Foram quase 
20 dias de trabalho, já o Dome 
foi diante de tudo que vocês vi-
ram que está acontecendo no 
calendário esportivo no Brasil e 
no mundo”, declarou.

MARCOS BRAZ SOBRE DOME: ‘VEIO NO MOMENTO ERRADO’

Flamengo

Arrascaeta 

em disputa 

com Fabricio 

Dominguez: 

tudo igual em 

Avellaneda 

Após vitória 

pelo Brasileiro, 

no fim de 

semana, 

Rogério Ceni 

arrancou 

empate na 

Argentina

AFP



6   ATAQUE QUARTA-FEIRA, 25.11.2020  I  O DIA6   ATAQUE QUARTA-FEIRA, 25.11.2020  I  O DIA

Vasco

O técnico 

Sá Pinto já 

conseguiu 

melhorar 

a equipe 

no aspecto 

defensivo

Sá Pinto testa positivo para covid
Treinador não deve comandar o time no duelo de amanhã, contra o Defensa Y Justicia, pela Sula

O 
Vasco ganhou um proble-
ma de última hora para 
as oitavas da Copa Sul-A-

mericana. O técnico português 
Ricardo Sá Pinto testou positivo 
para covid-19 e passará por um 
novo exame, mas dificilmente 
deve viajar para a Argentina, 
onde o Cruzmaltino enfrenta 
o Defensa Y Justicia, amanhã, 
às 21h30.

A segunda onda do novo co-
ronavírus no CT do Almirante 
tem sido um implacável adver-
sário para o Vasco, que perdeu 
mais duas peças para o con-
fronto com Defensa Y Justicia, 
no Estádio Norberto Tomaghel-
lo, pelas oitavas da Copa Sul-A-
mericana. O zagueiro Jadson 
e o goleiro Fintelman, um dos 
reservas de Lucão, também tes-
taram positivo para covid-19 e 
não seguirão com a delegação 
para Buenos Aires.

Titular no empate com o São 
Paulo, no domingo, no Morum-
bi, Jadson será substituído pelo 
capitão Leandro Castan, recu-
perado da covid-19. Nas últimas 
semanas, o Vasco acumula 14 
casos da doença: Leandro Cas-
tan, Miranda, Fellipe Bastos, 
Carlinhos, Ribamar, Ulisses, 
Tiago Reis, Talles Magno, Bení-
tez, Fernando Miguel, Werley, 
Jadson, Fintelman e, possivel-
mente, Sá Pinto.Além de Cas-
tan, Carlinhos, Fellipe Bastos e 
Ribamar, recuperados, podem 
ser opção na Argentina.

MELHORA DEFENSIVA

O Vasco ainda não teve o de-
sempenho dos sonhos de seu 
torcedor sob o comando de Ri-
cardo Sá Pinto, mas apresentou 
uma boa evolução defensiva. 
Desde a chegada do treinador 
a São Januário, a equipe sofreu 
apenas cinco gols em oito par-
tidas, uma redução de 40 % em 
relação aos números anteriores 
à chegada do português.

DANIEL CASTELO BRANCO

O zagueiro 

Jadson e o 

goleiro Fin-

telman, um 

dos reservas 

de Lucão, 

também 

testaram 

positivo para 

covid-19
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Neymar garante a vitória do PSG
Recuperado de lesão na coxa esquerda, atacante é titular e faz o gol de pênalti no triunfo sobre o RB Leipzig

A
inda que longe dos 100%, 
o técnico Thomas Tuchel 
não duvidou do poder 

de decisão de Neymar. Apesar 
da atuação discreta na volta 
ao time titular do Paris Saint-
Germain, o camisa 10, em co-
brança de pênalti, garantiu a 
vitória por 1 a 0 sobre RB Lei-
pzig, da Alemanha, ontem, no 
Parque dos Príncipes, em Paris, 

C.GAVELLE/PSG

resultado que mantém o atual 
vice-campeão da Liga dos Cam-
peões vivo e dependente das 
próprias forças para avançar às 
oitavas de final da competição.

Recuperado de uma lesão na 
coxa esquerda, que motivou o 
corte para os compromissos da 
seleção brasileira contra Vene-
zuela e Uruguai, pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo de 
2022, no Catar, Neymar não ini-
ciava uma partida desde o dia 

28 de outubro. Na sexta-feira, 
ele teve um aperitivo e jogou 
cerca de 35 minutos no clássico 
vencido pelo Mônaco, por 3 a 
2, pelo Campeonato Francês, 
ainda liderado pelo PSG, com 
24 pontos. 

ATUAÇÃO DISCRETA
Assim como o Paris Saint-
Germain, que, mesmo com a 
classificação ameaçada, ren-
deu bem abaixo do esperado, 

o camisa 10 teve uma atuação 
discreta, com passes e finaliza-
ções que não costuma errar. A 
marcação implacável irritou 
Neymar, que recebeu cartão 
amarelo por uma entrada dura 
em Sabitzer no primeiro tem-
po. Aos dez minutos, ele con-
verteu o pênalti que garantiu a 
vitória, após duas derrotas nas 
três primeiras rodadas da Liga 
dos Campeões.

C o m  o  r e s u l t a d o ,  o 

PSG chegou aos mesmos seis 
pontos do RB Leipzig, mas 
assumiu o segundo lugar do 
Grupo H no critério de de-
sempate por ter marcado gol 
fora de casa no confronto di-
reto. O Manchester United, 
da Inglaterra, venceu o lan-
terna Basaksehir, da Turquia, 
por 4 a 1, e se isolou na ponta 
com nove pontos. Na próxima 
quarta-feira, o PSG enfrenta-
rá o Manchester, fora de casa.

 > Paris 
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City teria projeto 
para ter Messi  
Jornal ‘As’ dá detalhes do que estaria 
sendo planejado pelo time de Guardiola

Ainda que parte da 
imprensa britânica 
tenha descartado de 

vez a contratação de Lionel 
Messi pelo Manchester City, 
a mídia espanhola afirma 
que o clube tem um grande 
projeto para um acerto com 
o craque em janeiro. 

Na manhã de ontem, o 
jornal “As” deu detalhes do 
que poderia estar sendo ela-
borado pela equipe de Pep 
Guardiola. O diário cita “pla-
no de negócios profundo” no 
qual envolve um trabalho de 
10 anos ao atual jogador do 
Barcelona.

Com 33 anos de idade e 
caminhando para o fim da 
sua carreira, esse projeto in-
cluiria uma função fora das 
quatro linhas. 

Ainda de acordo com o 
veículo, o conglomerado 
com que controla o City pre-
tende que o argentino te-

Messi, atualmente no Barcelona, estaria na mira do City

nha uma passagem de “alto 
nível” na equipe inglesa e 
que encerre a carreira em 
outras equipes do grupo 
(como o New York City FC 
ou o Yokohama Marinos, por 
exemplo).

A tendência é que Lionel 
Messi se torne uma embai-
xador do conglomerado e 
que fortaleça a imagem do 
grupo. 

O diário espanhol 
cita “plano de 
negócios profundo” 
envolvendo um 
trabalho de 10 anos 
para Messi

a palinha do apolinho
REPRODUÇÃO

BOTAFOGO PRECISA REAGIR

A APLICAÇÃO DO 
CARTÃO AMARELO

PEDALADAS

 N Os cartões amarelo e ver-
melho foram introduzi-
dos na disputa da Copa do 
Mundo de 1970, no Méxi-
co, ao menos para facilitar 
a comunicação entre árbi-
tros e jogadores de idiomas 
distintos. Não fazem parte 
das regras e foram adota-
dos para que geral tomasse 
conhecimento das decisões 
tomadas pela arbitragem. 
Não existe falta para cartão 
na regra. Se existisse, mui-
tas partidas terminariam 
antes mesmo do tempo. 
Cabe a cada árbitro decidir 
se deve ou não aplicar, in-
dependentemente das tais 
recomendações.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 NSituação do Botafogo no 
Brasileiro é extremamente 
delicada e a ameaça de re-
baixamento é real e assusta 
a imensa torcida, que clama 
por reação. Na verdade, ain-
da vejo chance de escapar, 
mesmo admitindo um alto 
grau de dificuldade. O grupo 
de jogadores de Ramón Díaz 
(foto) está no nível da média 
dos concorrentes da fuga, que 
é a meta que resta. O proble-
ma será o emocional: a obri-
gação de ganhar oito e empa-
tar um dos 17 jogos restantes, 
lembrando que em vinte dis-

putados venceu apenas três 
e a arrancada salvadora terá 
como complicadores as pres-
sões internas e as cobranças 
da galera. Se houver um pac-
to interno, o povo alvinegro 
entender e abraçar a equipe 
injetando ânimo, passando 
confiança e acreditando no 
poder de reação, tantas vezes 
destacado em sua história, o 
Glorioso poderá reagir e es-
capar. A missão é difícil, dura 
mesmo, mas não está escrito 
em lugar algum que a meta 
de chegar aos 45 pontos é 
inalcançável. Jogue junto.

 N A campanha do Flumi-
nense surpreende pelas 
dificuldades que o clube 
tricolor enfrenta. Inde-
pendentemente do resul-
tado final, o trabalho do 
técnico Odair Hellmann 
merece destaque.

 N Rogério Ceni terá, a 

partir de amanhã, um bom 
espaço para trabalhar bem 
a equipe rubro-negra para a 
arrancada final.

 N A Federação de Futebol do 
Rio trabalha com a hipótese 
de ter público nos estádios 
no Campeonato Carioca de 
2021.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Gosto da forma como o 
técnico português Sá Pinto 
coloca suas considerações 
sobre futebol. Se a direção 
do Vasco lhe der as ferra-
mentas, poderá fazer um 
bom trabalho.

 N Termina de forma sur-
preendente o ciclo do ar-
gentino D’Alessandro no 
Internacional. Ao infor-
mar que sairá em dezem-
bro, fim do seu contrato, 
deixou claro sua mágoa.


