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Barroca de 
Futebol e Regatas

Técnico faz 
juras de amor 
ao Alvinegro 

em sua 
apresentação 

e mostra 
confiança para 
livrar o time do 
rebaixamento 

no Brasileiro. P. 2
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Botafogo

Barroca confiante: 
‘Acredito no Botafogo’
Técnico usa discurso otimista em sua apresentação ao 
Alvinegro e fala em fuga do rebaixamento no Brasileirão 

E
duardo Barroca está de 
volta ao Botafogo. Com 
passagem de destaque 

pelas categorias de base e no 
elenco profissional em 2019, o 
comandante foi apresentado 
para a sua segunda passagem 
pelo Alvinegro ontem, na sala 
de imprensa do Estádio Nilton 
Santos. E, apesar do momento 
delicado dentro e fora de cam-
po, demonstrou confiança na 
volta por cima no Brasileiro. 

“Estou muito feliz com a 
oportunidade de estar aqui 
mais uma vez. Todos sabem 
que minha ligação com o Bo-
tafogo nunca foi apenas pro-
fissional, mas afetiva. Assumo 
a responsabilidade para que a 
gente possa reverter uma situa-
ção adversa e atingir o objetivo 
de permanência para planejar 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

um 2021 mais cristalino”, frisou.
Na 19ª colocação do Brasi-

leiro, o Botafogo vive situação 
dramática contra o rebaixa-
mento. Mesmo assim, Eduardo 
Barroca não pensou duas vezes 
antes de aceitar o desafio para 
retornar ao clube: “Primeiro, é 
o meu sentimento pelo clube. 
Minha relação com o Botafogo 
nunca será profissional. E eu 
acredito no Botafogo, trabalhei 
com mais de 80% no grupo. Eu 
queria estar aqui, me sinto bem 
dentro do clube, tenho certeza 
que o sentimento dos jogadores 
é recíproco. Juntando tudo isso 
não tem outro caminho a não 
ser assumir esse compromisso”.

Com uma semana livre para 
treinos, Barroca já realizou a 
primeira atividade como novo 
treinador ontem mesmo. E diz 

que, em momento de turbulên-
cia, precisa blindar o clube con-
tra o negativismo e motivar os 
jogadores. Para ele, é importan-
te que o jogador enxerque eu 
existem diferentes competições 
dentro do próprio clube. 

“O jogador de futebol tem 
três competições que precisa 
superar. A primeira é a dele com 
ele mesmo. A segunda é a com-
petição interna, são os jogado-
res da mesma posição. É muito 
importante que a gente atinja 
um nível de competitividade 
alta e que o jogador que este-
ja em campo veja um atleta no 
retrovisor. A terceira é o dia de 
jogo, os nossos jogadores se so-
breporem aos adversários. Vou 
ser um elemento que tudo que 
eu falei antes fique vivo e inten-
so”, avisou.

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 42 23 13 3 7 41 29 12 60,9%

 2º Flamengo 39 22 11 6 5 37 31 6 59,1%

 3º São Paulo 38 20 10 8 2 31 19 12 61,9%

 4º Palmeiras 37 22 10 7 5 31 21 10 56,1%

 5º Santos 37 23 10 7 6 34 27 7 53,6%

 6º Internacional 36 22 10 6 6 33 22 11 54,5%

 7º Fluminense 35 22 10 5 7 31 25 6 53,0%

 8º Grêmio 34 21 8 10 3 26 19 7 54,0%

 9º Fortaleza 29 23 7 8 8 23 21 2 42,0%

 10º Corinthians 29 23 7 8 8 25 29 -4 42,0%

 11º Athletico-PR 28 23 8 4 11 19 24 -5 40,6%

 12º Bahia 28 22 8 4 10 28 34 -6 42,0%

 13º Atlético-GO 27 22 6 9 7 20 27 -7 40,9%

 14º Bragantino 26 22 6 8 8 29 28 1 39,4%

 15º Ceará 26 22 6 8 8 28 33 -5 39,4%

 16º Sport 25 23 7 4 12 21 33 -12 36,2%

 17º Vasco 24 21 6 6 9 23 27 -4 38,1%

 18º Coritiba 20 23 5 5 13 20 32 -12 29,0%

 19º Botafogo 20 22 3 11 8 22 29 -7 30,3%

 20º Goiás 16 21 3 7 11 23 35 -12 25,4%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

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/SEGUNDA
Sport 0 x 1 Atlético-GO  Ilha do Retiro

23ª RODADA/QUARTA
Atlético-MG 2 x 1 Botafogo  Mineirão 

Coritba 0 x 1 Corinthians  Couto Pereira

23ª RODADA/QUINTA
Fortaleza 1 x 1 Goías  Castelão 

23ª RODADA/ONTEM
Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR  Allianz Parque

Santos 4 x 2 Sport  Vila Belmiro

*Bahia  x  São Paulo  Fonte Nova

*Alético-GO  x  Internacional  Olímpico

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

Barroca disse que seu sentimento pelo 

Botafogo extrapola o profissionalismo

*Obs. Jogos não encerrados até o fechamento da edição
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Vasco

Leven Siano 
avisa que deseja 
ver o incrível 
Hulk na Colina 
Atacante do Shanghai orienta dirigente a negociar 
com sua representante sobre acerto com o Vasco

V
encedor da primeira 
eleição do Vasco, Luiz 
Roberto Leven Siano, já 

planeja a contratação de re-
forços para o clube visando 
a próxima temporada - caso 
realmente seja confirmado 
como presidente pela Justi-
ça. Uma das possibilidades ê 
o atacante Hulk, que disputou 
a Copa do Mundo de 2014, no 
Brasil, pela Seleção. 

Em conversa com o jogador 
do Shanghai SIPG FC, Leven 
Siano foi orientado a tratar 
das negociações diretamente 
com a advogada Marisa Alija, 
que representa os interesses 
do jogador no Brasil. O Ata-
que teve acesso a um áudio 
enviado pelo próprio Hulk a 
Leven Siano. Nele, o atacante, 
em tom amistoso, confirma 
que sua representante no Bra-
sil é Marisa Alija. 

Leven Siano, por sua vez, 
garantiu que já está em con-
tato com Marisa e direcionará 
as conversas para seu diretor 
de futebol com o intuito de fe-
char negócio com Hulk. “Con-
firmo que vinha conversando 
informalmente com Lucas, 
amigo próximo de Hulk, so-
bre possibilidade dele atuar 
no Vasco. Após uma conversa 
direta com o jogador, passa-
mos a tratar com sua repre-
sentante no Brasil, a advoga-
da Marisa Alija”, reiterou o 
dirigente, confiante.

RECADO AO ‘ANTI’

Leven ainda falou sobre sua in-
tenção de fazer um Vasco cada 
vez mais forte, caso seja confir-
mado como presidente do clu-
be. “Portanto, seguimos nossa 
jornada de construção de um 
Vasco forte, a despeito dos anti, 
que vivem somente de descons-
trução. Costuma mentir quem 
diz que eu minto. De qualquer 
forma, diante do fato que o 
presidente atual não permitiu 
a transição, aguardaremos a 
posse para qualquer definição, 
estando os atletas livres para 
verem alternativas”.

REPRODUÇÃO

Em 17º lugar, na zona 
de rebaixamento do 
Brasileiro, o Vasco 
precisa vencer o Ceará, 
amanhã, na Colina, 
para sair do Z-4

Atualmente 
no futebol 
chinês, Hulk 
pode pintar 
como reforço 
do Vasco  
em 2021

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br
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Flamengo

Fla pode perder 
Gabigol para 
‘decisão’ na 
Libertadores
Além do atacante, com desequilíbrio muscular, o meia Diego 
Ribas também é dúvida para a partida diante do Racing

A três dias do decisivo 
duelo contra o Racing, 
terça-feira, no Mara-

canã, que vale vaga nas quar-
tas de final da Libertadores, o 
Flamengo teve más notícias 
em relação a Gabigol e Diego 
Ribas. Eles realizaram exa-
mes e, com problemas muscu-
lares, ainda não têm presença 
garantida na partida contra 
os argentinos.  

Autor do gol do Flamengo 
no jogo de ida, em Buenos Ai-
res, Gabigol apresentou dese-
quilíbrio muscular. Segundo o 
departamento médico rubro-
negro, para evitar qualquer 
lesão, seguirá planejamento 
para voltar quando estiver 
100%. Com isso, sua presença 
diante do Racing dependerá 
da evolução de seu quadro clí-
nico entre hoje e amanhã. 

Já Diego Ribas sentiu do-
res musculares e os exames 
constataram apenas fadiga 
muscular. Ele seguirá fazendo 
trabalho específico e também 
não tem presença garantida 
na decisão de terça-feira.  

Após o empate de 1 a 1 em 
Buenos Aires, o time de Rogé-

rio Ceni teve a semana livre, 
sem jogos, para trabalhar. 
Além de Diego e Gabigol, Pe-
dro, Isla e Rodrigo Caio tam-
bém são dúvidas, enquanto 
Thiago Maia é desfalque certo.

O Flamengo, porém, trata 
as voltas de Rodrigo Caio, Isla 
e Pedro, que não atuaram na 
partida em Avellaneda, com 
otimismo. O time, inclusive, 
tem aproveitamento admirá-
vel com a dupla do sistema de-
fensivo atuando junta. 

Com Rodrigo Caio e Isla 
entre os titulares, o Flamen-
go, ainda sob o comando de 
Domènec Torrent, obteve 
quatro vitórias - contra Santos, 
Bahia, Fortaleza e Fluminen-
se, pelo Brasileiro - e apenas 
uma derrota - os 5 a 0 para o 
Del Valle, na fase de grupos da 
Libertadores. 

O fato é que a dupla conta 
com a confiança do torcedor, 
desconfiado com sistema de-
fensivo, calcanhar de Aquiles 
do Flamengo, e que já não terá 
Thuler e Natan, suspensos, 
terça-feira. O Flamengo tem 
a vantagem do empate, sem 
gols, para ir às quartas de final.

 N Imortalizado na galeria de ídolos 
do Flamengo, Gabigol tem construí-
do uma relação com o torcedor que 
extrapola as quatro linhas. Placas na 
arquibancada, sósias, bonecos e as 
marcantes comemorações aproxi-
maram ainda mais o camisa 9 dos 
fãs mais jovens. Para coroar a traje-
tória, iniciada com a camisa do San-
tos, o atacante lançará o livro ‘Ga-
bigol: a força de um guerreiro’. Com 
previsão de chegada às lojas neste 
fim de ano, a publicação, voltada 

público infantojuvenil, reconta a 
inspiradora jornada de Gabriel Bar-
bosa, da infância na periferia de São 
Bernardo até o auge no Flamengo.

Com uma linguagem leve e diver-
tida, o livro, editado pela Pixel, selo 
jovem da Ediouro, traz um perfil com-
pleto do xodó da garotada, com en-
trevistas exclusivas, fotos, pôsteres, 
uma lista de suas músicas favoritas 
e até um mapa das suas tatuagens. 
O material ainda inclui um dedo-
che do Gabigolzinho para recortar e 

XODÓ: ATACANTE RUBRO-NEGRO LANÇA LIVR

Além de Die-
go e Gabigol, 
Pedro, Isla e 
Rodrigo Caio 
também são 
dúvidas para 
o jogo contra 
o Racing, 
terça-feira, 
no Maracanã

Presença de 
Gabigol contra 

o Racing 
dependerá da 

evolução de 
seu quadro 

clínico 
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Flamengo

DIVULGAÇÃO/TWITTER

montar, além de uma série de ativi-
dades como jogos dos erros, palavras 
cruzadas e outros passatempos.

“Foi muito legal realizar este pro-
jeto, escolher as fotos, dar opinião. Foi 
como voltar para a minha infância e 
lembrar tudo que eu e minha família 
passamos. Um filme passa pela nos-
sa cabeça e espero que todo mundo 
goste do conteúdo, pois foi preparado 
com muito carinho e atenção para os 
fãs”, destacou Gabigol.

S e  d e p e n d e r  d a  e s t re la  d o 

camisa 9, muitos outros capítulos, 
com boas histórias e conquistas, 
serão escritos já a partir do jogo 
de volta contra o Racing, da Ar-
gentina, terça-feira, no Maracanã, 
valendo vaga nas quartas de final 
da Libertadores. O atacante ainda 
é dúvida para a decisiva partida 
contra os argentinos, mas, após o 
empate de 1 a 1, no El Cilindro, com 
direito a gol de Gabigol, o Rubro-
Negro pode até empatar em 0 a 0 
para avançar de fase.

LIVRO VOLTADO PARA LEGIÃO DE FÃS MIRINS

a palinha do apolinho

GILVAN DE SOUZA
SÓ OS FRACOS SE ENTREGAM

FIFA ESTÁ DE  
OLHO NO VAR

PEDALADAS

 N As reclamações contra 
o mau uso do Árbitro de 
Vídeo (VAR), oriundas 
das mais diversas partes 
do mundo, levaram a Fifa 
a se debruçar com afinco 
sobre o assunto. Mem-
bros da International 
Board admitem que hou-
ve um erro na elaboração 
dos protocolos e que o as-
sunto realmente precisa 
ser revisto. Em análise as 
questões do impedimento 
e da bola na mão ou mão 
na bola. As regras são as 
mesmas, simples e objeti-
vas, mas os “gênios”, com 
suas recomendações, cria-
ram esse monstro.

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

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

 NO que resta ao Botafogo 
para tentar evitar o que se-
ria um desastre de graves 
consequências é deixar tudo 
de lado e se atirar à luta com 
o coração na boca. A ameaça 
de rebaixamento é real, mas 
pode ser evitada desde que 
os jogadores façam um pac-
to, se comprometam com a 
causa. Se cada um der dez 
por cento a mais serão 12 em 
campo em defesa da causa. 
Ao rescindir com Ramón 
Díaz, a diretoria agiu, não 
havia como esperar, a luta é 
contra o tempo. Restam 16 

jogos até a bandeirada final, 
a meta é alcançar 45 pontos e 
a salvação. Serão necessários 
oito vitórias e um empate, 
algo que parece impossível, 
levando-se em conta que em 
22 jogos disputados foram 
apenas três vitórias. Caberá 
a Eduardo Barroca (foto), o 
novo comandante, transfor-
mar o ambiente fazendo a 
rapaziada acreditar que sim, 
é possível. Como dizem que 
existem coisas que só acon-
tecem ao Botafogo a virada 
histórica poderá ser uma de-
las. Bota fé, Fogão.

 N O meia Ramirez teve o 
contrato rescindido com 
o Palmeiras sem muitas 
explicações. Se pudesse, 
o técnico Luiz Felipe Sco-
lari o levaria, correndo, 
para o Cruzeiro.

 N A diretoria do São Pau-
lo emitiu nota oficial 

afirmando que não quer a 
anulação do polêmico jogo 
com o Ceará, em relação ao 
VAR. Desmentiu a si mesmo, 
deixando muito mal na fita 
Raí e Fernando Diniz, que 
botaram a boca no mundo 
denunciando erro de direito 
e exigindo um novo jogo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Germán Cano foi  um 
achado para o Vasco. Aos 
32 anos, o cara é um ma-
tador, centroavante nato, 
no pouco tempo de posse 
bola durante um jogo, faz o 
que sabe fazer, gols.

 N Após saída de Ramón 
Díaz, Honda disse que 
quer sair, a não ser que o 
convençam a ficar. Quem 
ele pensa que é para dar 
dura em clube com a his-
tória do Botafogo?
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Fluminense

Covid obriga Odair Hellmann 
a escalar a garotada amanhã 
Com oito contaminados, técnico usará jogadores do sub-23 contra o Bragantino 

F
orte na briga por uma 
vaga no G-4 do Campeo-
nato Brasileiro, o Flumi-

nense, em quinto lugar, terá 
que recorrer às divisões de 
base para o importante duelo 
contra o Bragantino, amanhã, 
às 20h, no Maracanã, pela 23ª 
rodada da competição. Afinal, 
o técnico Odair Hellmann não 
poderá contar com dez jogado-
res profissionais, todos infec-
tados com a Covid-19.

Com isso, o goleiro João Lo-
pes, o lateral-direito Daniel, o 
zagueiro Luan Freitas e os vo-
lantes Martinelli e Nascimento 
serão relacionados para a par-
tida. Em isolamento por causa 
do novo coronavírus, Danilo 
Barcelos, Digão, Muriel, Yuri, 
Hudson, Michel Araujo, Nino e 
Egídio estão fora do jogo. Fred 
e Yago, lesionados, também vão 
desfalcar o Fluminense.

Mas há quem esteja rindo 
à toa nas Laranjeiras. Um dos 
destaques do Fluminense na 
temporada, Nenê vive boa fase 
no auge dos 39 anos. Com 19 
gols no ano, ele é o artilheiro 
do Tricolor na temporada e 
perdeu poucas partidas por 
conta de lesão. Em entrevista 
à ‘Band’, Nenê listou os moti-
vos para o bom momento e 
também comentou a falta da 
torcida nos estádios. 

“Estou um pouco mais 
perto do gol, tem as bolas pa-
radas. Fiz gols de falta e mui-
tos de pênalti. Às vezes uma 
bola de fora da área... Contra 
o Goiás, por exemplo, peguei 
uma de primeira. Mais per-
to do gol, tenho mais chan-
ce”, avaliou Nenê, que falou 
sobre a ausência de público 
nos estádios, em função da 
pandemia.

“Muitos times são fortes 
em casa, com a pressão da 
torcida. Sem ela, ajuda mui-
to o visitante. É de igual para 
igual, dá tranquilidade para 
quem vai jogar fora de casa, 
a pressão é menor. Agora es-
tamos vendo muitos times 
ganhando como visitantes”, 
avaliou. Resta saber se o Bra-
gantino vai tirar proveito dis-
so, amanhã, no Maracanã.

DANIEL CASTELO BRANCO

Apesar dos 

desfalques, 

o Fluminense 

irá a campo 

contra o Bra-

gantino em 

busca de um 

lugar no G-4 

do Brasileiro

Além de oito 

jogadores com 

Covid, Odair 

Hellmann 

não terá 

Fred e Yago, 

lesionados


