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Vasco de Castan e Fluminense de 

Matheus Ferraz jogam hoje com 

metas bem distintas: Cruzmaltino 

recebe o Ceará para sair do Z-4, e 

Tricolor pega o Bragantino, de olho 

nos líderes. P. 2 e 3

MARACANÃ
20h

SÃO JANUÁRIO
18h
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Vasco  Ceará

Mandante ‘bonzinho’, Vasco 
recebe o Ceará para sair do Z-4
Aproveitamento em São Januário sob o comando de Sá Pinto preocupa: só 33%

A
inda em busca de uma 
equipe mais equili-
brada entre a defesa 

e o ataque, o Vasco faz hoje, 
às 18h, contra o Ceará, em 
São Januário, o seu décimo 
compromisso com o técnico 
Ricardo Sá Pinto à frente do 
Cruzmaltino, que tem uma 
boa oportunidade para dei-
xar a zona de rebaixamento 
do Brasileiro. O time ocupa a 
17ª colocação, com 24 pontos.

No entanto, apesar de en-
frentar um adversário direto 
na corrida contra a degola 
(o Vozão é o 15º, com 26), o 
desempenho do Gigante da 
Colina em casa sob o coman-
do do português — diagnos-
ticado com covid na semana 
passada — preocupa: apenas 
33%. Nos quatro jogos em 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Martin Benítez, 
recuperado de 
covid-19, voltou 
a treinar e deve 
ser relacionado 

que dirigiu o time em seus 
domínios, o Vasco somou só 
quatro pontos de 12 possí-
veis. A única vitória foi con-
tra o Caracas, da Venezuela, 
por 1 a 0, no apagar das luzes 
do jogo de ida pela segunda 
fase da Sul-Americana.

Antes, Ricardo Sá Pinto 
perdeu para Corinthians (2 a 
1) e Palmeiras (1 a 0) em due-

los equilibrados e ficou num 0 
a 0 com o Fortaleza, no dia 19.

CANO: POSITIVO PARA COVID

O Vasco deve ter um desfal-
que de peso para o jogo de 
hoje à noite, contra o Cea-
rá. O atacante Germán Cano 
testou positivo para o novo 
coronavírus. 

O jogador foi submetido 

a um novo exame, e o clube 
aguarda o resultado para con-
firmar o desfalque.

Caso o novo exame de 
fato dê positivo, Cano tam-
bém desfalcará o Vasco nos 
jogos contra Defensa y Justi-
cia, na quinta-feira, pela Sul
-Americana, e contra o Grê-
mio, no fim de semana, pelo 
Campeonato Brasileiro. 

A única vitória de 
Sá Pinto em casa foi 
contra o Caracas, da 
Venezuela, pela Sul-
Americana
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Embalado pela vitória so-
bre o Internacional fora 
de casa (2 a 1, de virada, 

na rodada passada), o Flu-
minense volta a campo hoje, 
às 20h, no Maracanã, contra 
o Red Bull Bragantino, para 
tentar uma vaguinha no G-4 
do Campeonato Brasileiro. 
Com 35 pontos, a equipe do 
técnico Odair Hellmann tem 
uma oportunidade de ouro 
para se firmar no pelotão de 
cima da competição.

Inclusive, o Tricolor das 
Laranjeiras inicia contra o 
Massa Bruta uma sequência 
de partidas importantes no 
Rio de Janeiro. Depois dos 
paulistas, o Flu recebe no Ma-
raca o Athletico Paranaense 
e o Vasco. Se vencer esses 
dois compromissos, o Time 
de Guerreiros entra na briga 
pelo título da temporada.

Mas nem tudo são flores, 
uma vez que Odair Hellmann 
teve que quebrar a cabeça 
para superar os dez desfal-
ques, entre lesionados e in-
fectados pela covid-19, para 
encontrar a sua equipe titu-
lar. Para isso, ele teve que re-
correr às divisões de base e 
muitos garotos deverão ter 
uma chance no profissional. 
Além disso, o zagueiro Ma-
theus Ferraz reaparece após 
quase dois meses.

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Odair Hellmann 
teve que recorrer 
às divisões de base 
e muitos garotos 
deverão ter uma 
chance

 N O atacante Fred, que tor-
ceu o tornozelo no pré-jogo 
contra o Palmeiras, já está 
projetando a sua volta aos 
gramados. Um dos maiores 
artilheiros da história do 
clube tricolor, o centroa-
vante já iniciou os traba-
lhos físicos e falou sobre a 
recuperação à FluTV. Fred 
revelou que está muito con-
fiante em um breve retorno 
aos campos.

“Aqui eu nunca fico com 
o bom astral de lá de dentro 
de campo, quando esta-
mos jogando, ganhando. 
Aqui, um jogador ou outro 
quando está bolado, a gen-
te brinca, zoa. Mas temos 
de olhar o lado positivo. A 
lesão foi séria, poderia ter 
sido pior. Fiquei dez, doze 
dias parados. Já comecei a 
treinar, fazer algumas coi-
sas, correndo”, disse Fred

O atacante tricolor ainda 
completou: “Yago teve até 
uma suspeita de ligamento 
cruzado, seria oito meses. 
Não foi nada. Procuramos 
olhar sempre pelo lado posi-
tivo. Já estamos quase indo 
para a transição. Estamos 
esperançosos de que sema-
na que vem possa acontecer 
alguma coisa boa”.

EM FASE DE 
RECUPERAÇÃO, 
FRED PROJETA O 
RETORNO: 
‘ESTAMOS 
ESPERANÇOSOS’

Embalado e desfalcado, 
Tricolor recebe o Bragantino
Técnico Odair Hellmann terá dez desfalques para a partida de hoje, no Maracanã

O jogador Nenê é a cabeça 
pensante do meio-campo tricolor

Fluminense Bragantino



4   ATAQUE SEGUNDA-FEIRA, 30.11.2020  I  O DIA4   ATAQUE SEGUNDA-FEIRA, 30.11.2020  I  O DIA

Botafogo

Honda 

mantém 

críticas à 

diretoria
Com o Alvinegro em má fase, japonês 
afirma, em rede social: ‘Não sou um 
empregado, sou um parceiro’

O 
meia Keisuke Honda 
voltou a se pronunciar 
em sua rede social e 

manteve as críticas contra a 
diretoria do Botafogo pela má 
fase do time no Campeonato 
Brasileiro. Em especial, pela 
repentina saída de Ramon 
Díaz e a chegada de Eduardo 
Barroca para assumir o co-
mando técnico da equipe.

Através de seu Twitter, o 
japonês afirmou que não se 
arrependeu das críticas que 
fez na sexta-feira. Afinal, se-
gundo ele, ele não é apenas 
um empregado e sim um par-
ceiro do Botafogo.

“Eu não me arrependo do 
que eu disse ontem (na sex-
ta-feira) porque é importante 
para mim. Eu não sou apenas 
um empregado, eu sou um 
parceiro”, afirmou, no sábado 
à noite.

Honda prosseguiu num 
tom crítico contra a diretoria 
do Botafogo. No tuíte seguin-
te, o meia pediu uma maior 
transparência sobre os acon-
tecimentos do clube. “Então, 

VITOR SILVA / BOTAFOGO

eu deveria saber de tudo. E vo-
cês deveriam saber de tudo”, 
concluiu.

Na tarde de sexta-feira, Kei-
suke Honda publicou algu-
mas mensagens em seu per-
fil no Twitter e externou seu 
descontentamento. O meia 
afirmou que, caso a direto-
ria não o convença do con-
trário, ele irá deixar o clube. 
“Inacreditável. Vou começar 
a pensar em sair (do Botafo-
go) se eles (diretoria) não me 
convencerem em alguns dias”, 
disparou.

O Alvinegro é o 
vice-lanterna 
do Campeonato 
Brasileiro, com 20 
pontos, à frente só do 
Goiás, com 16

O japonês Honda 
não esconde 

sua insatisfação 
com a diretoria 

alvinegra
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Flamengo

Momentos de desconfiança
Mudanças de profissionais e lesões musculares colocam o departamento médico do clube no olho do furacão

Saem os elogios e entram 
as críticas: este é o atual 
cenário do departamento 

médico do Flamengo. Chefe do 
setor, Márcio Tannure vive mo-
mentos de cobranças externas, 
por grande parte da torcida, e 
internas, com dirigentes insa-
tisfeitos com as últimas esco-
lhas do gerente de saúde e alto 
rendimento do clube.

As recentes trocas no DM e 
na comissão técnica permanen-
te não foram bem digeridas por 
alguns membros da diretoria 
do Flamengo. Um deles, em 
conversa com a reportagem, fez 
questionamentos que todos fa-
zem diariamente e que Márcio 
Tannure não conseguiu respon-
der na coletiva de sexta-feira: 
“Quem escolheu quem? Qual 
foi o processo? Por que muda-
mos? Quem selecionou? Currí-
culo de cada um? Processos?”

Tannure garantiu que as saí-
das e chegadas foram feitas por 
ele. O desligamento do médico 
Gustavo Caldeira pegou todos 
de surpresa. Gustavo foi demi-
tido após a chegada do médico 
Marcelo Soares, demitido pelo 
próprio Tannure em 2015. Mar-
celo Soares colocou o clube na 
Justiça após ser mandado em-
bora e retornou ao Ninho a con-
tragosto do chefe do DM.

Outra chegada que não foi 
entendida por muitos é a do 
preparador físico Rafael Winic-
ki, personal trainer de alguns 
jogadores, que nunca trabalhou 
em clube antes de ser contrata-
do por Tannure. A chegada do 
fisioterapeuta Diego Paiva, ou-
tro que nunca havia trabalha-
do em clube de futebol, não foi 
aprovada por muitos no clube. 
“Em algum momento eles têm 
que começar”, justificou Tannu-
re, na coletiva.

Márcio Tannure: 
profissional vem 
sendo questionado 
por suas decisões

REPRODUÇÃO

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br 

 N Outro caso que escancara as 
dificuldades do departamento 
médico do Flamengo é o de Ro-
drigo Caio. Márcio Tannure disse 
em coletiva que o zagueiro voltou 
lesionado após servir à Seleção. A 
CBF rebate, mesmo que não seja 
publicamente, e garante que o 
jogador já se apresentou ao téc-
nico Tite sentindo dores no joelho 
e que o próprio atleta havia dito 
que tais incômodos eram desde 
as atividades no Rubro-Negro.

Depois de um período de 

tratamento no joelho direito 
e em fase final de transição, 
Rodrigo Caio sofreu uma lesão 
muscular na panturrilha direita, 
quando o atleta fazia trabalhos 
com o novo preparador físico do 
clube, Rafael Winicki, que pas-
sou ao jogador exercícios na cai-
xa de areia e atividades de salto.

Desde então, o jogador está 
em processo de recuperação e 
com possibilidade de retornar 
amanhã contra o Racing, pela 
Libertadores.

CLUBE ENTRA EM ATRITO COM CBF
 N A coletiva de Tannure deixou 

mais dúvidas do que esclareci-
mentos. E a situação piorou no 
treino do mesmo dia, quando Ga-
bigol e Diego,  recém-recuperados 
de lesões musculares, não treina-
ram e desfalcaram a atividade 
por  problemas físicos. O atacante, 
segundo a assessoria, “realizou 
alguns exames, que constataram 
desequilíbrio muscular. Para evi-
tar qualquer lesão, seguirá plane-
jamento para voltar quando esti-
ver 100%”. Já o meia “sentiu dores 

musculares e realizou exame, que 
constatou apenas fadiga muscu-
lar. Segue trabalho específico”.

O caso de Gabigol, inclusive, 
se tornou um mistério. O jogador 
foi substituído na partida contra 
o Racing, na Argentina, aos 12 do 
segundo tempo, colocando a mão 
na coxa e iniciando tratamento 
ainda no banco de reservas. Após 
o duelo, a assessoria informou 
que “já estava previsto que não 
atuasse o jogo inteiro. Segue pla-
nejamento para retorno gradual”.

CASO DE GABIGOL VIRA MISTÉRIO
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Em corrida de 
grandes sustos, 
Hamilton vence
Carro de Grosjean fica em chamas após 
colisão com mureta, e Stroll capota 
durante a etapa disputada no Bahrein

A 
etapa do Bahrein da 
Fórmula 1, disputada 
ontem, teve grandes 

sustos e mais uma vitória do 
inglês Lewis Hamilton. Logo 
após a largada, o francês Ro-
main Grosjean sofreu um aci-
dente e o carro do piloto ficou 
em chamas, mas o francês 
saiu ileso. Após o retorno das 
atividades, o canadense Lan-
ce Stroll capotou com o carro, 
mas também não sofreu ne-
nhum ferimento.

No início da corrida, Gros-
jean tentou desviar dos de-
mais carros, mas foi tocado 
pelo russo Daniil Kvyat, per-
deu o controle do veículo e 
colidiu com uma mureta. O 
carro entrou em chamas com 
o piloto dentro, mas o fran-
cês conseguiu sair após 30 

AFP

 > Bahrein 

Carro do canadense Lance Stroll capotou: piloto não teve ferimento

AFP

Campeão mundial 
por antecipação, 
Lewis Hamilton 
fatura, no Bahrein, 
a 95ª vitória da 
carreira

segundos de tensão. A cor-
rida foi paralisada por mais 
de 1h20. Logo depois, Kvyat 
também tocou em Stroll, que 
capotou.

95ª VITÓRIA

Após os sustos, a corrida foi 
reiniciada e Lewis Hamilton, 
heptacampeão mundial por 
antecipação desde a corrida 
na Turquia, venceu com fa-
cilidade, conquistando a 95ª 
vitória na Fórmula 1. 

Max Verstappen, da RBR, 
ficou em segundo lugar, e Ale-
xander Albon fechou o pódio. 
Lando Norris (McLaren), Car-
los Sainz Jr. (McLaren), Pier-
re Gasly (AlphaTauri), Daniel 
Ricciardo (Renault), Valtteri 
Bottas (Mercedes), Esteban 
Ocon (Renault) e Charles 
Leclerc (Ferrari) fecharam a 
zona de pontuação.
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Acusação de homicídio culposo
Há suspeita de negligência médica nos últimos dias de vida do argentino. Leopoldo Duque se defende

O 
médico de Maradona, 
Leopoldo Luque, foi 
acusado de homicídio 

culposo, quando não há in-
tenção de matar. Segundo o 
jornal ‘Marca’, a suspeita é de 
negligência médica nos últi-
mos dias de vida do ex-joga-
dor. A juíza que analisa o caso 
autorizou uma busca na casa 
e na clínica do médico.

A outra suspeita é de que 
Maradona não teve alta mé-
dica quando foi transferido 

O médico Leopoldo 
Duque com 
Maradona após 
a cirurgia para 
retirada de um 
tumor na cabeça

REPRODUÇÃO

da clínica onde retirou um 
tumor na cabeça para a casa 
onde morreu, em Tigre. O ad-
vogado de Maradona, Matias 
Morla, ainda denunciou a de-
mora de mais de meia hora 
para a ambulância chegar ao 
local da morte do ex-jogador.

“Temos que ver se cumpri-
ram com seu dever ou se houve 
um relaxamento. A enfermeira 
(que estava de plantão quando 
se constatou que o ídolo estava 
morto) relatou algo quando o 
procurador apareceu no dia 
da morte de Diego. Posterior-

mente, ampliou seu depoi-
mento e, no fim, foi à televisão 
dizer que lhe forçaram a falar. 
Então, há alguma contradição 
em seu depoimento”, explicou 
à AFP um parente de Marado-
na que pediu anonimato.

LEOPOLDO DUQUE SE DEFENDE

Leopoldo Duque falou pela 
primeira vez ontem sobre a 
morte do ex-jogador. Na entre-
vista, ele questionou a opinião 
de todos que levantam dúvi-
das sobre o socorro imediato 
que foi prestado a Maradona. 

“Todos nós nos reunimos para 
ver o que era melhor para Ma-
radona. O que precisamos é de 
sua vontade, porque sem Die-
go nada poderia ser feito. Por 
que eles não investigam quem 
era Diego? Não existem crité-
rios que possamos seguir sem 
o seu consentimento”, disse o 
médico, que negou qualquer 
tipo de erro no atendimento 
ao ex-camisa 10: “Não há erro 
médico, nem há julgamento. 
Maradona teve um ataque car-
díaco. É a coisa mais comum 
no mundo morrer assim”.

 > Buenos Aires 

Por que eles não 
investigam quem 
era Diego? Não 
existem critérios que 
possamos seguir sem 
o seu consentimento”
LEOPOLDO DUQUE,
Médico
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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 /HOJE
Vasco x Ceará 18h São Januário
Fluminense x Bragantino 20h Maracanã
Grêmio x Flamengo A definir Arena do Grêmio

22ª RODADA/20.11
Bragantino 4 x 0 Bahia  Nabi Abi Chedid
22ª RODADA/21.11
Flamengo 3 x 1 Coritiba  Maracanã 

Athletico-PR 1 x 0 Santos  Arena da Baixada
Goiás 1 x 0 Palmeiras  Serrinha
22ª RODADA/22.11
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/23.11
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/SÁBADO
Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR  Allianz Parque
Santos 4 x 2 Sport  Vila Belmiro
Bahia 1 x 3 São Paulo  Fonte Nova
Alético-GO 0 x 0 Internacional  Olímpico

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

DANÇA DAS CADEIRAS

CHEFE DA COZINHA PEDALADAS

 n O técnico Rogério Ceni 
está aguardando pela total 
recuperação do zagueiro 
Rodrigo Caio para poder 
organizar melhor o siste-
ma defensivo do Flamen-
go, que vem assustando 
a galera rubro-negra. Os 
erros começam na perda 
da bola, no primeiro com-
bate. A recomposição é 
lenta e descoordenada, so-
brecarregando os últimos 
homens. Mas a presença 
de Rodrigo Caio na extre-
ma defesa poderá ajudar 
a sanar parte dos proble-
mas da equipe. Afinal , 
toda cozinha que se preza 
deve ter um bom chefe no 
comando.

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

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

 nO achatamento técnico do 
Brasileiro em função do bai-
xo rendimento das equipes 
torna imprevisível apontar 
um favorito. Comandado por 
Sampaoli (foto), o Atlético Mi-
neiro, líder no momento, em 
23 jogos disputados ganhou 
13 e teve sete derrotas. A dife-
rença de desempenho entre 
os seis primeiros é mínima 
e a alternância de posições 
deve ser a tônica até o fim. En-
quanto Palmeiras mostra pro-
gressos nas mãos do portu-
guês Abel Ferreira e deve ser 
observado, o Internacional, 

abandonado na ponta por 
Eduardo Coudet, despencou 
desgovernado. Flamengo e 
São Paulo, duas boas apostas, 
precisam ajustar a sintonia 
fina para manter desempe-
nho regular, parando de al-
ternar boas e más atuações. 
Santos mereceria atenção se 
não tivesse o seu curto elen-
co prejudicado por lesões e 
contaminações por covid-19. 
Tudo isso é consequência de 
um calendário alucinante. 
O campeão poderá não ser 
necessariamente o melhor, 
poderá ser o com mais sorte.

 n O Fluminense preci-
sará ganhar do Red Bull 
Bragantino esta noite 
para ultrapassar o Inter-
nacional e firmar posição 
no pelotão de elite do 
Campeonato Brasileiro.

 n O Vasco brigará por 
posição com o Ceará, 

em São Januário, na corri-
da para se livrar da zona de 
rebaixamento.

 n Duílio Monteiro Alves foi 
eleito novo presidente do Co-
rinthians, em votação reali-
zada no sábado, no Parque 
São Jorge, e substituirá An-
drés Sanches em janeiro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n É visível o crescimento 
de produção do Palmeiras 
depois que foi buscar na 
garotada a solução para 
os problemas. Equipe 
cresceu com sangue novo. 
Olho nele.

 n A CBF não liberou o jo-
vem Mycael da Seleção 
sub-17 e o Athletico Pa-
ranaense enfrentou o 
Palmeiras sem goleiro no 
banco de reservas. Autuo-
ri protestou com razão.


