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Em jogo de poucas emoções, Fluminense de Nenê fica no 0 a 0 com o Bragantino, em pleno 
Maracanã, e deixa escapar a chance de entrar de vez no G-4 do Campeonato Brasileiro. P. 4 e 5
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O Vasco ‘bateu 
cabeça’, 
literalmente, na 
Colina: primeira 
derrota para 
o Ceará no 
Brasileiro

O Vasco volta 

a campo quin-

ta-feira, mais 

uma vez na 

Colina, contra 

o Defensa y 

Justicia, da 

Argentina, 

pela Copa Sul

-Americana

Vascão entra 
pelo Cano e 
sofre goleada 
na Colina: 4 a 1 
Sem o artilheiro Germán Cano, com Covid, Vasco é 
derrotado pelo Ceará e segue no Z-4 do Brasileiro

U
ma tristeza. Assim, de 
maneira resumida e 
até educada, foi a atua-

ção do Vasco na goleada por 
4 a 1 sofrida para o Ceará, on-
tem, em São Januário, pela 
23ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os gols do Vozão, 
que nunca tinha triunfado 
na Colina e nem batido o 
Vasco na Série A, foram de 
Pedro Naressi, Cléber Saulo 
e Vina (dois). Ribamar, subs-
tituto de Germán Cano, veta-
do após ter contraído a Co-
vid-19, descontou, de pênalti.

O resultado manteve o 
Cruzmaltino na zona de re-
baixamento: em 17ª lugar, 
com 24 pontos ganhos. O 
time volta a campo na pró-
xima quinta-feira, mais uma 
vez na Colina, para enfren-
tar o Defensa y Justicia, da 
Argentina, pelo compromis-
so de volta das oitavas de 
final da Copa Sul-America-
na. Como o gol fora de casa 
é critério de desempate na 
competição, o Gigante da 
Colina joga pelo empate sem 
gols para avançar. Outro 1 a 1 

leva a decisão para os pênal-
tis. Pelo Brasileiro, o Vasco 
visita o Grêmio, no domingo, 
em Porto Alegre.

Ontem, o Vasco começou 
perdendo antes mesmo de a 
bola rolar. O atacante Ger-
mán Cano, que marcou 20 
gols em 36 jogos este ano, 
teve diagnóstico confirmado 
para Covid-19 fez muita falta 
ao time de Ricardo Sá Pinto, 
que também está com coro-
navírus. Por conta do isola-
mento de dez dias que será 
obrigado a cumprir, Cano 
também será desfalque nos 
duelos contra o Defensa y 
Justicia e Grêmio.

PRIMEIRO TEMPO SOFRÍVEL

Sem organização, pobre e 
desligado, o Vasco foi com-
pletamente dominado pelo 
Ceará, que começou o jogo 
com o pé fundo no acelera-
dor. O esquema com três za-
gueiros deixou a equipe mui-
to exposta e frágil. Os erros 
individuais também contri-
buíram para a boa vantagem 
dos visitantes, que com 25 
minutos já venciam. E o es-
trago poderia ter sido maior 
na etapa inicial.

LUCIANO PAIVA

luciano.paiva@odia.com.br

Local: São Januário. 
Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias de Araújo 
(SP). Gols: 1° tempo - Pedro Naressi (3 
minutos), Cléber (25 minutos). 2° tempo 
- Ribamar (19 minutos) e Vina (33 e 44 
minutos). Público e renda: Jogos com 
portões fechados.

Lucão, Miranda, Leandro Castan e Ricardo 
Graça (Tiago Reis); Léo Matos (Cayo Tenório), 
Léo Gil n (Benítez), Andrey, Carlinhos e Neto 
Borges; Gustavo Torres e Ribamar. Técnico: 
Alexandre Grasseli (auxiliar).

Richard, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio 
n e Bruno Pacheco (Alyson); Fabinho, 
Pedro Naressi, Vina (Wescley) e Lima; Léo 
Chu (Kelvyn) e Cléber (Saulo Mineiro).  
Técnico: Guto Ferreira.

VASCO 1

CEARÁ 4

FICHA DO JOGOFALSA PRESSÃO E ATROPELO

No segundo tempo, desfeita a 
armação com três defensores, 
o Vasco foi para cima em bus-
ca da virada. Aos 17 minutos, 
Ribamar sofreu pênalti, ele 
mesmo converteu dois minu-
tos depois e a equipe acordou. 
A entrada de Benítez, recupe-
rado da Covid-19, parecia que 
daria outra vida ao Cruzmalti-
no, mas a falta de ritmo preju-
dicou o argentino. 

Reorganizado, o Ceará tra-
tou de colocar a bola no chão 
e fechou o caixão do Vasco 
com Saulo Mineiro, aos 33, e 
Vina, de pênalti, aos 44. Com 
o resultado, subiu para a dé-
cima colocação na tabela, fi-
cando a oito pontos do G-6 
do Brasileiro. 

Vasco
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 N Eleito presidente do Vasco 
na votação realizada no dia 
7 de novembro, em São Ja-
nuário, Leven Siano deu a en-
tender que o técnico Ricardo 
Sá Pinto continuará à frente 
da equipe em 2021. O advo-
gado ainda aguarda decisão 
da Justiça, uma vez que, uma 
semana depois, Jorge Salgado 
foi eleito na votação online, na 
sede do Calabouço.

Em entrevista ao site por-
tuguês Desporto ao Minuto, 
Leven disse que não pretende 
fazer uma limpa no clube sem 
antes conversar com o técni-
co. “O Sá Pinto é treinador do 
Vasco e continuará a ser, a me-
nos que se apresente alguma 
circunstância diferente. Não 
queremos fazer caça às bru-
xas, mas dar capacidade de 
trabalho a todos, para termos 
um Vasco forte”, destacou 
Leven, que elogiou Sá Pinto: 
“Dentro dos obstáculos que 
enfrenta, fruto das dificulda-
des financeiras do Vasco, com 
um plantel que necessita de 
reforços, faz bom trabalho”. 

LEVEN SIANO 
QUER MANTER 
SÁ PINTO Não quere-

mos fazer 
caça às bru-
xas, mas dar 
capacidade 
de trabalho 
a todos, para 
termos um 
Vasco forte”
LEVEN SIANO,
Candidato à 

presidência

Ceará

Fez um gol muito cedo, ampliou em 
seguida e soube se impor ao Vasco, 
mesmo jogando fora de casa. Goleada 
merecida e atuação muito convincen-
te em São Januário.

VASCO

CEARÁ

ATUAÇÕES

Ribamar 
foi um dos 
mais lúcidos 
do Vasco e 
fez o gol de 
honra do 
Cruzmaltino

LUCÃO - Sem culpa nos dois primeiros 
gols do Ceará, mas a bola do terceiro era 
defensável. - NOTA 4,5

MIRANDA - Afobado, fez pênalti no fim 
da partida. - NOTA 4

LEANDRO CASTAN - Um de seus 
piores jogos pelo Vasco. Deu muitos 
espaços. NOTA 3,5

RICARDO GRAÇA - Perdido, deixou 
Cléber entrar sozinho para marcar o 
segundo gol do Ceará. - NOTA 4,5

LÉO MATOS - Não ofereceu resistência 
a Léo Chu no segundo gol do Ceará. 
Apagado. - NOTA 4

ANDREY - Arriscou chutes de fora da 
área. - NOTA 5,5

LÉO GIL - Atuação muito ruim. Errou 
diversos passes no meio campo e matou 
diversos lances que poderiam levar 
perigo. - NOTA 4

CARLINHOS - Errou passe fácil que 
resultou no primeiro gol do time 
nordestino. Certamente um dos piores 
em campo. - NOTA 3,5

NETO BORGES - Apareceu pouco no 
ataque e deixou diversos buracos na 
defesa pelo lado esquerdo. - NOTA 4

RIBAMAR - Sofreu pênalti e fez gol. 
- NOTA 5,5

GUSTAVO TORRES - Completamente 
apagado na partida, perdeu a bola que 
resultou no terceiro gol cearense. NOTA 4

TIAGO REIS - Entrou no intervalo e 
pouco fez. - NOTA 4,5

CAYO TENÓRIO - Foi pouco exigido 
- NOTA 5

BENÍTEZ - Esteve apagado. - NOTA 5

JUNINHO - Pouco fez. - SEM NOTA

YGOR CATATAU - Teve pouco tempo 
para mostrar serviço. - SEM NOTA

ALEXANDRE GRASSELLI- Com 
falhas defensivas e pouca criatividade, 
suas substituições não surtiram muito 
efeito. - NOTA 3,5
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Fluzão perde chance de vol
Com nove desfalques, Tricolor tem atuação sem brilho e fica no 0 a 0 com o Bragantino, em pl

A 
reconquista de um lugar 
do G-4 do Campeonato 
Brasileiro dependia do 

esforço do próprio Fluminen-
se. Os nove desfalques, sendo 
que oito com o diagnóstico po-
sitivo para o novo coronavírus, 
dificultaram a missão diante 
do Red Bull Bragantino. Len-
to, previsível e pouco criativo, 
o Tricolor decepcionou o torce-
dor, via TV por assinatura, rádio 
ou tempo real pela internet, no 
sonolento empate em 0 a 0, on-
tem, no Maracanã.

Na ausência de titulares 
como Muriel, Danillo Barcelos, 
Hudson, Yuri e Fred, que se re-
cupera de entorse no tornoze-
lo, Odair Hellmann recorreu a 
Xerém. Coube a Nenê, o mais 
velho jogador do elenco, com 39 
anos, guiar nomes como André, 
Martinelli e Marcos Paulo em 
campo. A semana livre para tra-
balhar, no entanto, não foi sufi-
ciente para o treinador acelerar 
a adaptação depois das muitas 
mudanças promovidas.

A lentidão e previsibilidade 
na saída de bola, com Lucca e 
Wellington Silva abertos pelos 
lados, facilitaram a marcação 
da equipe paulista, que esban-
java mobilidade e boas trocas 
de passe com Claudinho, Ar-

thur e Helinho. Faltou traduzir 
em chances reais, o domínio 
com a bola nos pés. Bem po-
sicionada, a defesa adversária 
resistiu à pressão.

Nenê até que tentou. Pelo 
meio, pelas pontas, na bola 
parada, mas não estava numa 
noite inspirada. A saída no in-
tervalo chegou a surpreender 
pela apagada atuação, mas 
diminuiu ainda mais a média 
de idade da equipe em campo. 
Com Felippe Cardoso e Luiz 
Henrique, no lugar de Wellin-
gton Silva, em ação, Hellmann 
tentou aumentar o poderio 
ofensivo tricolor, não resolveu 
o problema na transição. Ao 
sacar Marcos Paulo para a en-
trada de Ganso, tentou corrigir 
a dificuldade.

O Fluminense melhorou, 
teve mais a bola nos pés, mas 
faltou agressividade. Apesar do 
controle da ações, Marcos Fe-
lipe, atento, fez boa defesa no 
chute de Claudinho, uma das 
raras chances de gol ao longo 
dos 90 minutos. Com o frus-
trante resultado, o Fluminen-
se caiu para o oitavo lugar, com 
36 pontos, e, na revanche, des-
perdiçou a chance de devolver 
a derrota, por 2 a 1, sofrida em 
Bragança Paulista, no primei-
ro turno. No sábado, o Flumi-
nense recebe o Athletico-PR, no 
Maracanã.

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

Fluminense

Local: Maracanã. Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).  
Renda e público: Jogo com portões fechados. 

Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus 
Ferraz n e Igor Julião; André, Martinelli n 
(Nascimento) e Nenê (Felippe Cardoso); Lucca 
(Caio Paulista), Wellington Silva (Luiz Henrique) e 
Marcos Paulo (Ganso). Técnico: Odair Hellmann.

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan 
Cândido n (Edimar); Raul, Lucas Evangelista 

e Claudinho (Vitinho); Artur (Cuello), Helinho 
n (Bruno Tubarão) e Ytalo (Hurtado). 

Técnico: Maurício Barbieri.

FLUMINENSE 0 BRAGANTINO 0
FICHA DO JOGO

Igor Julião se livra da marcação 
e tenta puxar o contra-ataque 
para o Fluminense
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de voltar ao G-4
antino, em pleno no Maracanã, pelo Brasileiro

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Bragantino

Soube se impor defensivamente e 
conter as investidas do Fluminense. 
Mas faltou ousadia e coragem para 
buscar a vitória, em pleno Maracanã, 
para subir na tabela do Brasileiro.

FLUMINENSE

BRAGANTINO

ATUAÇÕES

tabelaçoaço
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 São Paulo 41 21 11 8 2 34 20 14 65,1%

 3º Flamengo 39 22 11 6 5 37 31 6 59,1%

 4º Internacional 37 23 10 7 6 33 22 11 53,6%

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

 6º Santos 37 23 10 7 6 34 27 7 53,6%

 7º Grêmio 37 22 9 10 3 28 20 8 56,1%

 8º Fluminense 36 23 10 6 7 31 25 6 52,2%

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

 10º Ceará 29 23 7 8 8 32 34 -2 42,0%

 11º Corinthians 29 23 7 8 8 25 29 -4 42,0%

 12º Athletico-PR 28 23 8 4 11 19 24 -5 40,6%

 13º Bahia 28 23 8 4 11 29 37 -8 40,6%

 14º Atlético-GO 28 23 6 10 7 20 27 -7 40,6%

 15º Bragantino 27 23 6 9 8 29 28 1 39,1%

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

 17º Vasco 24 22 6 6 10 24 31 -7 36,4%

 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 22 3 7 12 24 37 -13 24,2%

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 
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

23ª RODADA/ONTEM
Vasco 1 x 4 Ceará  São Januário

Fluminense 0 x 0 Bragantino  Maracanã

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

6ª RODADA/ONTEM
Grêmio 2 x 1 Goiás  Arena do Grêmio

MARCOS FELIPE - Muito seguro quan-
do acionado. Se mantiver o nível, vai 
brigar pela titularidade. NOTA 7,5

CALEGARI - Melhor da partida no lado 
Tricolor. Defendeu tão bem quanto 
apoiou no ataque. NOTA 8

LUCCAS CLARO - Já fez partidas 
melhores na defesa. Apesar disso, foi 
seguro e não comprometeu. NOTA 6

MATHEUS FERRAZ - Partida segura, 
foi o xerife na zaga tricolor. NOTA 6,5

IGOR JULIÃO - Apoiou bem no ataque 
e fez bonito na defesa. NOTA 7

MARTINELLI - Fez sua estreia pelo 
profissional, não pareceu sentir a 
camisa. Partida segura.  NOTA 6,5

ANDRÉ - Partida apagada. Não 
acrescentou em nada. NOTA 5

MARCOS PAULO - Pouco eficiente no 
ataque, desperdiçou boa chance no 
segundo tempo. NOTA 3

NENÊ - Muito mal no primeiro tempo, 
sumido em campo. Foi substituído no 
intervalo. NOTA 4

WELLINGTON SILVA - Pouco ajudou 
no ataque. Saiu no intervalo. NOTA 5,5

LUCCA - Teve pouco contato com a 
bola e não conseguiu manter a posse 
no ataque. NOTA 4

FELIPPE CARDOSO - Com meio de 
campo em baixa, a bola quase não 
chegou e nada pôde fazer. NOTA 5,5

LUIZ HENRIQUE - Muita garra, pouca 
bola. NOTA 6

CAIO PAULISTA -  Iniciou bem, mas 
teve pouca efetividade. NOTA 5

GANSO - Voltou a atuar, mas sem 
brilho e criatividade. NOTA 5

NASCIMENTO - Entrou e nada fez. 
SEM NOTA

ODAIR HELLMANN - Pareceu perdido 
em meio a tantos desfalques. Tentou 
corrigir com mudanças ofensivas, mas 
o time ficou sem transição. NOTA 5,5
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Botafogo

O 
Botafogo vive situação 
complicada na tempo-
rada, com crise política 

e financeira, além da ameaça 
de rebaixamento no Campeo-
nato Brasileiro. Contudo, esse 
momento não é apenas ex-
clusividade de 2020. Há onze 
anos, o Alvinegro viveu dias 
parecidos. Jogador da equi-
pe em 2009, o goleiro Renan, 
hoje no Ludogorets-BUL, con-
versou com o Ataque e relem-
brou o período difícil naquela 
temporada.

Para refrescar a memória 
do torcedor e dar motivos 
para acreditar na fuga do 
rebaixamento este ano, em 
2009, o Botafogo ocupava a 
18ª posição na tabela, com 22 
pontos após 22 rodadas. Hoje, 
com o mesmo número de jo-
gos disputados, está na 19ª 
colocação, com 20 pontos. Na 
reta final daquele ano, o clube 
embalou uma sequência de 
cinco vitórias nos últimos sete 
jogos e escapou da queda na 
rodada final, na 15ª posição, 
com 47 pontos.

“A situação não era nada 
boa, estava muito complicado, 
até mesmo financeiramente, 
mas o elenco era muito bom e 
comprometido. A gente con-
seguiu se fechar, éramos um 
grupo muito unido e assim os 
resultados vieram e consegui-
mos nos livrar da queda, pas-
sando por todas as dificulda-
des. É isso que eu espero que 
aconteça nesse ano. Que eles 
possam tirar força de dentro, 
um puxando o outro pra evi-
tar o rebaixamento. É o meu 
desejo e vou ficar na torcida”, 
disse Renan.

Além do desempenho den-
tro de campo, fora das quatro 
linhas o clima no Botafogo 
está longe de ser tranquilo. 
No último mês, o ex-patroci-
nador e torcedor do Alvinegro, 
Felipe Neto, escancarou pro-
blemas políticos e financeiros 
nos bastidores do Alvinegro, 
que foram confirmados pelo 
ex-presidente e integrante do 

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO FR

LEONARDO DAMICO

leonardo.damico@odia.com.br Renan relembra fuga do Z-4 em 
2009 e avisa: ‘Tem que se blindar’
Campanha alvinegra naquele Brasileiro lembra a atual: time se safou na última rodada

Renan em ação, em 2009 com 
a camisa número 1 do Botafogo: 
hoje na Bulgária, goleiro pensa 
em voltar ao Alvinegro, clube 
que o revelou para o futebol

comissão técnica se fechar, se 
blindar dessas coisas e pensar 
no futebol, em se livrar do re-
baixamento”, frisou.

Revelado nas categorias 
de base do Botafogo, Renan 
iniciou a carreira como pro-
fissional no Alvinegro em 
2008 e somou 130 partidas. 
Pelo clube, conquistou dois 
títulos cariocas, além da Sé-
rie B de 2015. Em 2016, de-
fendeu o Avaí, onde realizou 
60 partidas. Após a passa-
gem pelo clube catarinen-
se, assinou com o Ludogo-
rets-BUL, onde já coleciona 
quatro títulos nacionais. 
Hoje, aos 31 anos, diz que 
ainda pensa em voltar ao 
Botafogo.

“Muitos botafoguenses me 
perguntam sobre voltar ao clu-
be um dia. Eu nunca escondi, 
eu tenho vontade de voltar. Te-
nho um carinho grande pelo 
Botafogo. Foi onde tudo come-
çou para mim, fiquei por nove 
anos no clube, desde a base até 
o profissional. Tenho respeito 
enorme pelo Botafogo. Então, 
sim, tenho vontade de voltar, 
se esta for a vontade dos diri-
gentes”, encerrou Renan, feliz 
com a fase atual na carreira.

“Parece que foi ontem que 
eu estava com 18 anos, estrean-
do no Botafogo. Hoje eu pos-
so dizer que sou um jogador 
realizado. Sei que tenho ainda 
uns seis, sete, oito anos aí pela 
frente, mas me considero rea-
lizado. Quem sabe um dia eu 
volte ao Brasil para jogar nos 
clubes que eu já defendi, como 
o Botafogo e Avaí, e conquistar 
títulos com esses clubes. Esse é 
um dos meus desejos. Vou con-
tinuar trabalhando e vamos 
ver o que vem pela frente”.

Comitê Gestor do clube Car-
los Augusto Montenegro. Re-
nan analisou esses fatores, que 
segundo ele, influenciam nos 
gramados.

“Mesmo de longe eu te-
nho acompanhado, lido as 
notícias. Se eu, que estou de 
fora, lamento e sinto, imagi-

na quem está dentro do clube. 
Os jogadores sentem, de uma 
maneira ou de outra, o elenco 
acaba influenciado por essas 
notícias. Pelas incertezas, pe-
las dificuldades que o Botafo-
go hoje tem, e isso vai minan-
do, atrapalhando dentro de 
campo. Mas cabe ao elenco e à 
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Botafogo em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Mas não para o Internacio-
nal. Os rivais na briga pelo 
título brasileiro, como Fla-
mengo, São Paulo e Atlético
-MG, são os que agradecem. 
O time de Abel Braga sim-
plesmente esqueceu de tudo 
o que aprendeu com Coudet. 
É um bando, como foram os 
times do Flamengo em 2019 e 
do Vasco em 2020. A torcida 
colorada se pergunta o que foi 
que a diretoria pensou trazen-
do uma pessoa completamen-
te fora da linha de raciocínio 
do ex-técnico argentino.

CHEGADA DO ABEL 

BRAGA FOI BOA 

DANIEL CASTELO BRANCO

A POBREZA DE 
IDEIAS NO VASCO

O 
Vasco foi dominado por 45 minutos pelo 
Ceará, em São Januário. Sem Cano, com Co-
vid-19, e Benítez sem condições de atuar os 

90 minutos por estar retornando após se recuperar 
do coronavírus, o time virou um completo deserto. 
O esquema com três zagueiros, principalmente 
pela má fase de Castan, não vem dando certo. O 
que foi suficiente para que o Vozão fizesse dois gols 
no primeiro tempo e construísse a vitória. Ricardo 
Sá Pinto tem 10 jogos à frente do Vasco e nada mui-
to diferente do Ramon Menezes foi apresentado. 
No segundo tempo, o VAR ajudou o Ceará, e mais 
dois gols foram marcados. Mas nada que justifique 
a goleada para um time bem limitado. A diretoria 
montou um elenco ilusório. O time titular é ok. 
Quando perde algumas peças, não tem reposição. 
O Vasco irá brigar até o final para não cair.

O Vasco foi dominado pelo Ceará dentro de São Januário: 4 a 1

 n Rodrigo Caio está trei-
nando normalmente com 
o grupo. É uma notícia 
que tem que ser muito co-
memorada pelos rubro-
negros porque, sem ele, 
a zaga com Léo Pereira e 
Gustavo Henrique vinha se 
tornando um terror para 
os flamenguistas. Rodri-
go Caio, além de ser muito 
bom por si só, eleva o com-
panheiro que joga ao seu 
lado. É uma volta urgen-
te, que vai ajudar Rogério 
Ceni na solidez defensiva. 

VOLTA DE RODRIGO 

CAIO É URGENTE 

REZA BRABA URGENTE

 n Eduardo Barroca chegou 
para salvar o Botafogo do 
rebaixamento e mudar os 
ares tristes do elenco alvi-
negro. Na hora em que to-
dos esperavam uma melho-
ra, o técnico foi infectado 
pelo coronavírus. É urgente 

que comecem a fazer uma 
reza braba e o clube “tome 
um banho de sal grosso” 
porque assim, amigo, nin-
guém aguenta. Haja falta de 
sorte... Melhoras ao Barro-
ca, que se recupere o mais 
rapidamente possível.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Rodrigo Caio pode reforçar o Fla

Com Covid-19, 
Barroca tem 
reestreia adiada
Auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio 
assumem preparação para clássico

A 
diretoria do Botafogo 
confirmou na tarde de 
ontem o diagnostico 

positivo de Eduardo Barro-
ca para o novo coronavírus. 
Com isso, o treinador, con-
tratado para o lugar de Ra-
món Díaz, não estará à beira 
do gramado contra Flamen-
go, sábado, às 17h, no Nilton 
Santos, pelo Campeonato 
Brasileiro. Em nota oficial, o 
clube informou que os auxi-
liares Felipe Lucena e Lucio 
Flavio assumem a prepara-
ção para o clássico.

“O Botafogo de Futebol 
e Regatas informa, através 
do seu Departamento Mé-
dico, que o técnico Eduardo 
Barroca testou positivo para 
a Covid-19 e não comanda-
rá a equipe no jogo contra 
o Flamengo, neste sábado, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
Barroca está com sintomas 
leves e passa bem. Os auxi-
liares Felipe Lucena e Lucio 
Flavio comandam a equipe 

nos treinos da semana”, diz a 
nota do oficial do clube.

Recém-contratado, Barro-
ca, que se queixou de um qua-
dro gripal, passa bem, mas 
iniciou o protocolo de isola-
mento social. Aposta para o 
lugar do argentino Ramón 
Díaz, que, em recuperação de 
uma cirurgia para a retirada 
de um nódulo na garganta, foi 
demitido antes mesmo de es-
trear, Barroca volta a General 
Severiano pouco mais de um 
ano depois de ter sido dispen-
sado com a missão de garantir 
a permanência na Série A. 

Em penúltimo lugar na 
tabela de classificação do 
Campeonato Brasileiro, o 
Botafogo tem 79% de chan-
ces de rebaixamento, se-
gundo o site ‘Infobola’. Por-
tanto, vencer o Flamengo, 
sábado, é quase uma obriga-
ção para o Alvinegro, mes-
mo sem poder contar com o 
estreante Eduardo Barroca 
no banco de reservas. 

Barroca tem quadro gripal, mas passa bem e já iniciou o isolamento
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Flamengo Racing

Saúde financeira em jogo
Flamengo pega o Racing não só para se manter na Liberta, mas para evitar prejuízoO 

Flamengo pega o Ra-
cing, hoje, no Maracanã, 
às 21h30, pelas oitavas 

de final da Libertadores. A 
vaga às quartas de final sig-
nificará mais que outro passo 
em busca do título continetal. 
Afinal, a questão financeira 
do clube para a temporada de 
2021 também estará em jogo, 
pois a vaga terá impacto dire-
to no investimento do futebol 
para o próximo ano.

O orçamento previsto para 
2020 já havia sido afetado com 
a pandemia do novo coronaví-
rus. A perda de receita (cerca 
de R$ 200 milhões) pela falta 
de bilheteria, sócio-torcedor e 
direitos de televisão, foram des-
locados para o próximo ano. Po-
rém, durante a pandemia, o Fla-
mengo fez uma readequação 
dos valores e traçou uma situa-
ção estável para a temporada 
mesmo diante da crise ocasio-
nada pela Covid-19. 

Nesse “novo orçamen-
to”, previa chegar às semifinais 
da Copa do Brasil, ou seja, “dei-
xou de ganhar” R$ 7 milhões, 
após a eliminação para o São 
Paulo. Para piorar, ainda imagi-
nava a volta de público aos está-
dios, apostando que entrariam 
mais R$ 9 milhões no caixa em 
2020, o que não irá acontecer.

Diante das circunstâncias, a 
meta na Libertadores se tornou 
ainda mais importante: che-
gar à semifinal. Se conseguir, 
o Flamengo acumulará cerca 
de R$ 18,7 milhões em receitas 
com premiação. Além de todas 
as dificuldades financeiras que 
o Flamengo poderá ter em uma 
eventual queda na Libertado-
res, o clube ainda tem compro-
missos financeiros a serem re-
solvidos antes do fim de 2020. 

A diretoria ainda não entrou 
em acordo com Domènec Tor-
rent após a rescisão contratual 
- o catalão exige o pagamento 
da multa em torno de R$ 11,4 
milhões. Além disso, Diego Al-
ves tem contrato até 31 de de-
zembro e o departamento de 
futebol chegou a um acordo 

Vindo de lesão, Rodrigo Caio treinou com o grupo, ontem, e tem chance de ser escalado contra o Racing: empate em 0 a 0 classifica o Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VENÉ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

com o goleiro na parte finan-
ceira, mas os números fecha-
dos foram vetados pela equipe 
financeira do clube. Com isso, 
o estafe do atleta aguarda o que 
foi “selado” seja cumprido.

Além disso, o Flamengo pre-
cisa exercer a opção de compra 
do atacante Pedro, empresta-
do pela Fiorentina até 31 de 

dezembro, avaliada em 14 mi-
lhões de euros, cerca de R$ 92 
milhões. Portanto, eliminar o 
Racing, hoje, é tarefa funda-
mental dentro e fora de cam-
po. Ontem, o zagueiro Rodri-
go Caio treinou com o grupo e 
pode ser escalado hoje. Já Gabi-
gol fez trabalho em separado e 
deu lugar a Pedro.

Local: Maracanã. Árbitro: Roberto Tobar (CHI). Horário: 21h30

FLAMENGO RACING

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), 
Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e 
Pedro (Gabigol). Técnico: Rogério Ceni

Arias, Domínguez, Sigali, Nery Domínguez, 
Alexis Soto, Mena; Matías Rojas, Leonel 
Miranda e Fértoli; Reniero e Lisandro 
López. Técnico: Sebástian Beccacece

FICHA TÉCNICA


