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Num jogo em que 
Arão passou de herói 

a vilão, Flamengo, 
comandado por 

Ceni, cai nas oitavas 
da Libertadores 

diante do Racing, no 
Maracanã. P. 4 e 5
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Botafogo

A
fundado na zona de re-
baixamento do Brasi-
leiro — 19ª colocação, 

com apenas 20 pontos (11 de-
les oriundos de empates) —, 
o Botafogo segue a sua prepa-
ração para o clássico diante 
do Flamengo, no sábado, no 
Estádio Nilton Santos, em 
compromisso válido pela 24ª 
rodada. Há sete partidas sem 
vencer, o Alvinegro tentará 
diante do Rubro-Negro evi-
tar o seu pior jejum desde os 
anos de 2012 e 14.

Nessas duas temporadas, 
o clube de General Severiano 
também ficou sete jogos sem 
vencer. Em 2014, inclusive, a 
péssima campanha resultou 
em seu segundo rebaixamen-
to à Série B na história. Na 
década, o Botafogo só viveu 
jejum maior em 2010, quan-
do ficou nove partidas sem 
ganhar. No entanto, naquele 
ano, sob o comando de Joel 
Santana, a situação era bem 
diferente, pois a equipe regis-
trava poucas derrotas.

Agora, além da péssima 
fase da equipe no Campeo-
nato Brasileiro, o Alvinegro 
ainda terá pela frente o Fla-
mengo, que briga pelo título. 
Além disso, o técnico Eduar-
do Barroca foi diagnostica-
do com covid-19 e não pode-
rá estar à beira do campo. O 
auxiliar Lucio Flavio será o 
responsável pelo comando da 
equipe no clássico.

MUROS PICHADOS

O clima no Botafogo é cada 
vez mais tenso. Ontem, os mu-
ros da sede do clube carioca 
em General Severiano ama-
nheceram pichados. Além de 
críticas e cobranças em cima 
de alguns jogadores alvine-
gros, houve até mesmo amea-
ças de mortes aos atletas.

Ontem à tarde, o Bota-
fogo anunciou que terá um 
novo patrocínio. O Glorioso 
vai exibir na parte frontal 
da barra da camisa a marca 
Centrum até o fim de 2021. 
O anúncio foi feito nas redes 
sociais e com um vídeo na 
Botafogo TV.  

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

Com clássico pela frente, 
missão é acabar com jejum
Sem vencer há sete jogos, Alvinegro se prepara para pegar o Flamengo, no sábado

Na 19ª 
colocação no 
Brasileiro, 
o Alvinegro 
tem  apenas 
20 pontos, 
11 deles 
oriundos de 
empates

Lúcio Flávio 

comanda o 

Botafogo, já 

que Eduardo 

Barroca testou 

positivo para 

covid-19
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Vasco

Sá Pinto começa a ser questionado
Técnico segue em recuperação da covid, mas já se sente pressionado pelo seu desempenho à frente no Vasco

E
sperança de dias melho-
res para o Vasco na tem-
porada, o técnico Ricar-

do Sá Pinto começa a se sentir 
pressionado em São Januário. 
Após a patética atuação dian-
te do Ceará — goleada sofrida 
por 4 a 1, na noite da última 
segunda-feira, em casa —, a 
classificação da equipe para 
as quartas de final da Copa 
Sul-Americana se tornou 
primordial.

Após o empate em 1 a 1 no 
jogo de ida, na Argentina, o Gi-
gante da Colina precisa de um 

empate sem gols para avançar 
na competição. O problema é 
que, além da ausência do arti-
lheiro Germán Cano (contraiu 
o novo coronavírus), o desem-
penho da comissão portugue-
sa no clube é de apenas 36% 
— com três derrotas, cinco em-
pates e duas vitórias —, o que 
resultou em uma tremenda 
bronca da diretoria depois da 
apresentação contra o Vozão.

Sá Pinto, outro que está em 
casa se recuperando da co-
vid-19, foi o responsável pela es-
calação do time, da montagem 

da estratégia e de todas as subs-
tituições, assim como revelou o 
auxiliar Alexandre Grasseli. Em 
comparação com Ramon Me-
nezes, seu antecessor demitido 
logo no começo de outubro, o 
retrospecto é muito inferior: 
36,5% contra 56%.

De olho no importante com-
promisso contra os argentinos 
do Defensa y Justicia, amanhã, 
em São Januário, pela volta das 
oitavas de final de Copa Sul-A-
mericana, o Vasco pode con-
tar com dois reforços de peso 
para a decisão: o atacante Tal-

les Magno e o goleiro Fernan-
do Miguel. Recuperados da 
covid-19, eles participaram do 
treinamento de ontem.

No entanto, de acordo com 
o protocolo estabelecido pela 
Conmebol, todo atleta que 
testou positivo para a doença 
precisa realizar novos exames 
antes de retornar aos grama-
dos. Fernando e Talles já passa-
ram por uma nova testagem e 
aguardam os resultados. Se der 
negativo, a dupla pode ser rela-
cionada pelo técnico Ricardo Sá 
Pinto para a partida.

Após o placar em 1 
a 1 no jogo de ida, o 
Vasco precisa de um 
empate sem gols 
diante do Defensa 
y Justicia, amanhã, 
para avançar na Sula

Talles Magno, 
recuperado da 
covid-19, deve 
voltar ao time 

amanhã

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO
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Flamengo

O Flamengo 

volta a campo 

no sábado 

para o clás-

sico diante 

do Botafogo, 

no Nilton 

Santos, pelo 

Brasileiro

Willian Arão 

passou de 

herói a vilão 

no jogo diante 

do Racing 

Rubro-Negro cai 
diante do Racing 
nos pênaltis
Atual campeão, Flamengo dá adeus nas oitavas da Liberta, no Maracanã: 
Arão empata nos acréscimos, mas desperdiça cobrança na hora decisiva

E
m noite de fortes emo-
ções e bobeadas do setor 
defensivo, o Flamengo 

foi eliminado ontem à noi-
te da Copa Libertadores da 
América. Com um a menos 
desde a metade do segundo 
tempo (Rodrigo Caio foi ex-
pulso), o Rubro-Negro sofreu 
um gol, empatou em 1 a 1 no 
último minuto e perdeu por 5 
a 3 nos pênaltis para o Racing, 
no Maracanã. 

O Flamengo começou o 
primeiro tempo amplamente 
melhor, com a posse de bola 
e a marcação alta quando os 
argentinos tentavam iniciar 
as jogadas. O tempo passou, 
e o Flamengo conseguia con-
trolar as escapadas do Racing, 
que tinha a estratégia de jogar 
no contra-ataque. Aos 26 mi-
nutos, Rodrigo Caio fez falta 
boba no meio de campo e le-
vou cartão amarelo, o que se-
ria o início de um problema 
na segunda etapa.

RODRIGO CAIO É EXPULSO

O segundo tempo ganhou 
roteiro dramático para o Fla-
mengo, que iniciou melhor 
que o Racing. Aos 17 minutos, 
iniciou o pesadelo rubro-ne-
gro no Maracanã. Rodrigo 
Caio fez falta desnecessária 
por trás em Lisandro Ló-
pez, levou o segundo ama-
relo e, consequentemente, o 
vermelho. 

Com um a menos, Rogério 
Ceni sacou Arrascaeta e colo-
cou João Gomes. Porém, na 
primeira jogada com um a 
mais, os hermanos abriram o 
placar, em bobeada de Gusta-
vo Henrique. Na falta cobrada 
para dentro da área, o camisa 
2 falhou no domínio, não con-
seguiu cortar em definitivo, e 
Sigali chegou inteiro na bola 
para empurrar para o fundo 
das redes de Diego Alves.

Após abrir o placar, o Ra-
cing se fechou na esperança 
de segurar o resultado e se 
classificar às quartas de final 
da Libertadores. O Flamen-
go foi para cima e colecionou 
boas oportunidades. 

Quando alguns argentinos já 
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Racing

Polêmica  
nos bastidores
Antes oposição, Kroll é o novo VP de 
Esportes Olímpicos e gera desconforto

Os bastidores do Flamengo es-
quentaram. Com a renúncia 
do vice-presidente de esportes 
olímpicos, Delano Franco, Ro-
dolfo Landim nomeou Guilher-
me Kroll para a vaga. A esco-
lha não caiu bem porque Kroll, 
na eleição de 2015 — que teve 
Eduardo Bandeira de Mello 
como vencedor — era candida-
to ao cargo que agora ocupa na 
chapa branca, de Cacau Cotta, 
atual diretor de Relações Exter-
nas da gestão Landim.

Em 2018, quando Landim 
se tornou presidente, Kroll 
apoiou Marcelo Vargas, can-
didato da chapa branca. Na 
ocasião, Kroll adotou discurso 
agressivo contra a atual gestão 
e criticou a postura conservado-
ra, no ponto de visto financeiro.

“Falavam para o mundo in-
teiro que o Flamengo pagava 
as dívidas ou fechava as por-
tas. Eles afugentaram toda e 
qualquer pessoa que quisesse 
botar dinheiro no clube para 
transformar o clube em cam-
peão. Quem quisesse associar 

Kroll diz que “o dia da eleição do Landim foi transformador”

LÉO BORGES/NA JOGADA

sua marca com vitória. Então 
eles buscaram algumas pes-
soas para associar a imagem 
com austeridade, e não com 
vitória. A vitória vale infinita-
mente mais que isso. Então, 
todo aquele início daquela 
chapa azul, para mim, foi ab-
solutamente medíocre, apesar 
de competente”, disse Kroll em 
2015, ao canal no Youtube Blog 
Ser Flamengo.

A reportagem entrou em 
contato com Kroll, que expli-
cou a mudança de pensamento 
sobre a atual gestão: “O dia da 
eleição do Landim foi transfor-
mador na história do Flamen-
go. Finalmente nossa Nação 
passou a ter um estadista ca-
paz de gerir com conceitos em-
presariais sem perder a noção 
sobre a importância da nossa 
história e a consciência do valor 
dos resultados esportivos. Nes-
se dia, qualquer oposição se tor-
nou obsoleta e desnecessária. 
Quando vejo meus discursos 
anteriores, sinto desconforto, 
apesar de a realidade ser outra. 
O Landim tem que prosseguir 
seu trabalho e deve ser aclama-
do por quem ama o Flamengo”.

AFP

comemoravam a classificação 
no banco de reservas, eis que 
Arão aparece, nos acréscimos 
para empatar e explodir a emo-
ção rubro-negra mundo afora. 
Logo depois, o árbitro apitou o 
fim de jogo, e a briga pela vaga 
às quartas de final foi para os 
pênaltis, pois foi o mesmo re-
sultado na Argentina.

ARÃO DESPERDIÇA
Nos pênaltis, o Racing con-
verteu as cinco batidas e Arão 
desperdiçou para o Flamen-
go, e o time argentino con-
seguiu a vaga às quartas de 
final da Libertadores. Rogé-
rio Ceni, portanto, acumula 
duas eliminações em menos 
de dois meses de comando no 
Rubro-Negro. Leonardo Sigali festeja ao marcar o gol que abriu o placar no Maracanã

AFP

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 
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D
epois de contar com 
os retornos do za-
gueiro Nino e do 

apoiador Michel Araújo, 
o Fluminense agora tem à 
disposição o volante Hud-
son e o lateral-esquerdo 
Egídio, ambos recupe-
rados do novo coronaví-
rus. Com isso, o quarteto 
já poderá ser utilizado na 
partida contra o Athletico 
Paranaense, no sábado, no 
Maracanã, pela 24ª rodada 
do Brasileiro.

Os reforços caseiros serão 
importantes para o técnico 
Odair Hellmann, que, em 
função do surto de covid-19 
no grupo e lesões, teve mui-
tas dificuldades no empate 
sem gols diante do Bragan-
tino, na última segunda-fei-
ra, também no Maracanã. O 
resultado manteve a equi-
pe tricolor com 36 pontos 
na tabela e fora do G-6.

Atualmente, o Tricolor 
das Laranjeiras tem qua-

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Atualmente 
o Tricolor tem 
quatro jogadores 
com covid-19: 
Muriel, Danilo 
Barcelos,  
Yuri e Digão

Recuperados,  
Hudson e Egídio  
retornam ao Tricolor
Dupla fica à disposição para a partida contra o 
Athletico Paranaense, no sábado, no Maracanã

tro jogadores com covid-19: 
Muriel, Danilo Barcelos, 
Yuri e Digão. Desde o iní-
cio da pandemia, o clube 
chegou a 21 casos no grupo 
profissional, incluindo os 
17 que já se recuperaram.

ELOGIOS AOS JOVENS

O treinador Odair Hellmann 
se mostrou bastante tranqui-
lo após o tropeço do Flumi-

nense no Maracanã contra o 
Bragantino. O comandante 
relembrou os desfalques da 
equipe — entre os titulares 
foram pelo menos seis joga-
dores — e fez elogios ao de-
sempenho dos jovens joga-
dores tricolores na partida.

“Satisfeito e orgulhoso. 
Estão dando resposta. Na 
transição da base para pro-
fissional, tentamos criar o 
melhor cenário possível, 
dentro de um time consis-
tente, para proteger. Quan-
do mexe muito forte na es-
trutura e precisa dos joga-
dores de forma mais rápi-
da, é mais difícil. Estamos 
mexendo por obrigação, o 
que pode gerar dificulda-
des”, afirmou.

O tropeço fez o Flumi-
nense perder posições na 
tabela. O Tricolor agora 
ocupa a oitava colocação, 
porém, está a apenas um 
ponto do quarto colocado, 
Internacional. 

Fluminense

O volante 
Hudson está 

liberado para 
atuar no 

sábado
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MARADONA

Real Madrid perde e 
se complica na Liga
Equipe espanhola é derrotada por 2 a 0 pelo Shakhtar 
Donetsk e fica em situação delicada para avançar às oitavas

A 
situação do Real Madrid 
na Liga dos Campeões 
é delicada. A equipe es-

panhola perdeu por 2 a 0 para 
o Shakhtar Donetsk, na Ucrâ-
nia, e terá que buscar a classifi-
cação para as oitavas de final da 
competição na última rodada 
da sua chave, contra o Borussia 
Mönchengladbach, no dia 9.

A vitória dos ucranianos co-
meçou a ser construída já no 
segundo tempo. Aos 11 minu-
tos, o ex-jogador do Corinthians 
Dentinho abriu o marcador. 
Aos 37 minutos, Solomon deu 
números finais ao duelo. Os 
dois gols saíram em jogadas de 
contra-ataque.

Com o resultado, o Shakhtar 
Donetsk chegou aos sete pontos 
e assumiu a segunda colocação 
no Grupo B. Já o Real Madrid, 
que tem a mesma pontuação, 

Em Kiev,  

o Shakhtar 

Donetsk 

derrotou o Real 

Madrid: 2 a 0

AFP

está em terceiro. Além do lí-
der Borussia Mönchengladba-
ch, a chave também conta com 
a Inter de Milão, que está na 
lanterna.

As duas vitórias que o Sha-
khtar Donetsk conseguiu  fo-
ram justamente diante do Real 
Madrid. A equipe ucraniana le-
vou duas goleadas do Borussia 
Mönchengladbach e empatou 
com a Inter de Milão em casa. 

Já os espanhóis venceram os 
italianos em duas vezes e con-
seguiram um ponto contra os 
alemães fora de casa.

ZIDANE NEGA DEMISSÃO 
Com o Real Madrid ameaçado 
de eliminação ainda na fase 
de grupos da Liga dos Cam-
peões, o francês Zidane afas-
tou os rumores de que pode-
ria pedir demissão do clube 
espanhol. “Não vou pedir de-
missão. Tivemos momentos 
mais difíceis. É uma má fase 
em termos de resultados. É a 
realidade, mas temos de con-
tinuar”, disse o comandante.

Ele não celebra um triun-
fo com os merengues desde o 
dia 8 de novembro. “Sabemos 
que hoje (ontem) foi uma final. 
Tivemos um grande primeiro 
tempo, mas não conseguimos 
marcar. Resta um jogo e temos 
de ganhar”, disse Zidane.

Autoridades buscam 
respostas para a 
morte de ex-jogador
Coração do 
argentino é extraído 
para autópsia, 
segundo site

Ainda em busca de respos-
tas precisas sobre a morte 
do ex-jogador Diego Mara-
dona, vítima de uma parada 
cardiorrespiratória na se-
mana passada, as autorida-
des argentinas recolheram 
material do corpo do ídolo. 
Além de sangue, urina e mu-
cosa, o coração também foi 
extraído, uma vez que o ór-
gão apresentava peso duas 
vezes mais do que o normal, 
segundo o site “Data Clave”.

O foco dessa ação é fazer 
estudos toxicológicos, para 
investigar se o corpo tinha 
rastros de consumo de ál-
cool, drogas ou algum outro 
tipo de substância nas horas 
anteriores à sua morte.

Ainda de acordo com 

O corpo de Maradona foi velado na Casa Rosada, sede do governo

o portal, o coração de Ma-
radona sofria de “cardio-
miopatia dilatada” e pesava 
500g, quase o dobro de um 
normal. As autoridades de 
perícia pretendem analisar 
como estava o funcionamen-
to do sistema de cardíaco do 
ex-jogador. Segundo as con-
clusões iniciais da equipe 
forense, Maradona faleceu 
como resultado de um “ede-
ma agudo de pulmão secun-
dário à insuficiência cardía-
ca crônica exacerbada”.

HOMENAGEM A MARADONA
Dirigentes de Boca Juniors, 
Racing e River Plate combi-
naram um esforço coletivo 
para um clube argentino 
ganhar a Libertadores da 
América desta temporada 
em nome de Maradona. Para 
os times, essa seria a maior 
homenagem ao ídolo argen-
tino e, inclusive, com uma 
final totalmente argentina. 
As informações são de Tales 
Torraca, colunista do “Uol”

Na última rodada 
da sua chave, 
no dia 9, o Real 
Madrid terá pela 
frente o Borussia 
Mönchengladbach

 > Kiev, Ucrânia
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Hamilton: positivo 
para covid-19 
Heptacampeão mundial de F1 está 
fora do GP de Sakhir, no domingo

O 
piloto inglês Lewis Ha-
milton, da Mercedes, 
testou positivo para o 

novo coronavírus. A informa-
ção foi divulgada ontem pela 
própria escuderia alemã. O 
heptacampeão mundial de 
Fórmula 1 não participará do 
GP de Sakhir, marcado para 
domingo, no Bahrein, e é dú-
vida para a última etapa, em 
Abu Dabi, nos Emirados Ára-
bes Unidos, no fim de semana 
seguinte. Ele só vai participar 
caso apresente até lá um teste 
negativo para a covid-19.

A nota publicada no Twit-
ter da escuderia alemã diz que 
Hamilton foi testado três ve-
zes durante a última semana 
— o último exame foi feito na 
tarde de domingo no Circuito 
Internacional do Bahrein, lo-
cal do GP do Bahrein, vencido 
pelo inglês. O mesmo autódro-
mo receberá a próxima etapa, 
porém com uma configuração 
diferente da pista.

Na segunda-feira, ele apre-

Após a prova no Bahrein, Hamilton teve sintomas da doença 

AFP

sentou sintomas moderados 
da doença. Ao mesmo tempo, 
foi informado de que teve con-
tato com uma pessoa infecta-
da na semana passada, antes 
da última corrida. O piloto fez 
o teste novamente e recebeu 
o diagnóstico que confirma o 
novo coronavírus. A Mercedes 
informou que Hamilton está 
isolado e, apesar dos sintomas 
leves, está bem.

Será a primeira vez que Ha-
milton ficará fora de uma cor-
rida desde que estreou na F1. 
Ele disputou 265 provas segui-
das desde o GP da Austrália de 
2007. O piloto inglês foi cam-
peão há pouco mais de duas 
semanas, na Turquia, e havia 
lamentado durante a sema-
na passada que apenas tinha 
conseguido ver parte de sua 
família para comemorar o fato 
de ter igualado o recorde do 
alemão Michael Schumacher 
com sete títulos na Fórmula 1.

Estadão Conteúdo

UMA SOLUÇÃO SIMPLES

BENGALADA PEDALADAS

 n O time do Ceará passou no-
vembro sem ganhar de nin-
guém, mas, no último dia do 
mês, tudo mudou. O Vozão, 
talvez inspirado pelo clima 
de Papai Noel que já come-
ça a tomar conta das ruas, 
veio a São Januário e amas-
sou o Vasco. Meteu 4 a 1 no 
placar e, cá pra nós, pode-
ria ter sido ainda pior para 
a equipe cruzmaltina. O que 
assustou ainda mais foi a 
inércia do Vasco, aceitando 
passivamente o domínio do 
adversário dentro da sua pró-
pria casa e sem sequer esbo-
çar qualquer reação. O aler-
ta deve estar ligado mesmo 
para o Vasco.

 n Fosse uma prova para ti-
rar carteira de motorista, o 
VAR estaria reprovado no 
exame de vista. Todos estão 
de acordo que a ferramen-
ta é útil, apenas mal utiliza-
da. Para este campeonato, 
não será possível corrigir. Se 
começou assim, assim terá 
que acabar. Para diminuir o 
absurdo índice de decisões 
erradas que geram reações 
de jogadores, dirigentes, im-
prensa e torcedores, basta-
riam algumas medidas sim-
ples como reduzir as reco-
mendações idiotas do tipo 
punir entradas com ações 

temerárias, força despro-
porcional, considerar in-
fração o toque voluntário 
ou não levando em conta 
os movimentos do braço, 
catalogados pelos ener-
gúmenos como naturais e 
antinaturais, se o ataque 
é ou não promissor e tan-
tas outras baboseiras que 
só podem ter saído de ca-
beças de quem nunca viu 
uma bola de perto. Isto 
posto, bastaria devolver 
a autoridade ao árbitro, 
com o direito de consultar 
o VAR a seu critério e não 
ser patrulhado por ele.

 nO Barcelona foi multado em 
3 mil euros (19 mil reais) pelo 
ato do argentino Lionel Messi 
tirar a camisa para exibir a do 
Newell’s Old Boys, em home-
nagem a Maradona. O código 
disciplinar prevê essa pena 
para jogadores que tiram ca-

misa durante os jogos.
 nO Fluminense de Odair 

Hellmann deixou dois pon-
tos preciosos escaparem no 
empate sem gols com o Red 
Bull Bragantino, na segun-
da-feira à noite, no Mara-
canã. Vão fazer falta.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Renato Gaúcho prome-
teu que o Grêmio reagiria 
no Campeonato Brasileiro 
e parece que vai cumprir. A 
equipe vem reagindo bem, 
apresentando rendimento 
crescente.

 n Intervalos curtos en-
tre os jogos das diversas 
competições impede que 
o Protocolo Sanitário da 
CBF de prevenção ao co-
vid-19 seja aplicado como 
foi programado.

CBF / DIVULGAÇÃO


