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Com falhas individuais 

e jogando mal, Vasco 

dá adeus à Copa Sul-

Americana ao perder, 

merecidamente, para o 

Defensa y Justicia, em São 

Januário. P. 4 e 5
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Flamengo 
decide não 
renovar com 
Diego Alves
Após meses de negociação, diretoria não aceita a pedida do 
goleiro para novo contrato. Vínculo atual termina no fim do mês

D
iego Alves não deverá 
permanecer no Fla-
mengo em 2021. Após 

alguns meses de negociação, 
a diretoria rubro-negra deci-
diu por não aceitar a propos-
ta salarial pedida pelo joga-
dor. Com isso, ao não ser que 
volte atrás e reduza o valor 
exigido, o experiente golei-
ro vai deixar o clube no fim 
deste mês.

A negociação envolvendo 
as duas partes se arrasta há 
muito tempo e começou an-
tes mesmo da paralisação do 
futebol, devido à pandemia 
da Covid-19. Após a suspen-
são das atividades esporti-
vas, o Flamengo sofreu com a 
queda de receita e, com isso, 
os números da negociação 
precisaram ser alterados.

As duas partes até che-
garam a um acordo selado 
entre o diretor executivo 
de futebol, Bruno Spindel 
e o empresário do goleiro, 
Eduardo Maluff. Porém, o 
departamento financeiro do 
clube acabou vetando, por 
conta dos valores terem sido 
considerados muito altos.

ço alto por conta dos refor-
ços que não deram certo em 
2020. De acordo com o portal 
“UOL”, o clube terá que pagar 
uma quantia de R$ 44 mi-
lhões por reforços que não 
vingaram nesta temporada, 
como Léo Pereira, Gustavo 
Henrique, Pedro Rocha e 
Michael.

A maior parte deste valor 
se refere às compras de Léo 
Pereira e Michael, que ainda 
custarão, respectivamente, 
R$ 18,5 milhões e R$ 25 mi-
lhões aos cofres rubro-ne-
gros. No entanto, por conta 
da pandemia, a diretoria do 
Flamengo conseguiu chegar 
a um acordo com Athleti-
co-PR e Goiás para realizar 
esses pagamentos somente 
em 2021.

Ao todo, o último balan-
cete do Flamengo, feito em 
setembro, registra um valor 
de R$ 240 milhões em con-
tratações para serem pagos, 
entre direitos econômicos, 
comissões e luvas. Cerca de 
R$ 130 milhões são referen-
tes às contratações de Ger-
son e Gabigol.

Diego Alves e seu repre-
sentante não gostaram da 
‘intromissão’ do setor finan-
ceiro, uma vez que o acordo 
entre as partes já havia sido 
selado. O goleiro chegou ao 
Flamengo no meio da tem-
porada de 2017 e fez parte 
de todas as conquistas ru-
bro-negras sob o comando 
de Jorge Jesus em 2019 e em 
2020, em especial do Cam-
peonato Brasileiro e da Li-
bertadores, conquistados no 
ano passado.

PREJUÍZO FINANCEIRO
O Flamengo pagará um pre-

Flamengo e Diego 
Alves até chegaram 
a um acordo, mas 
o departamento 
financeiro o vetou por 
conta dos altos valores

Flamengo
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ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 N O clima entre Flamengo e repre-
sentantes de Lincoln esquentou 
ontem. Após Bruno Spindel ligar 
para o jogador na noite de quarta-
feira e pedir que ele se apresentas-
se ao time sub-20, os empresários 
do atacante não aceitaram e o jo-
vem se apresentou normalmente 
ao técnico Rogério Ceni, no Ninho 
do Urubu. Porém, foi advertido e 
liberado da atividade da tarde.

A diretoria queria que Lincoln 
viajasse às pressas para Salva-
dor, onde a equipe sub-20 en-
frentou o Bahia, ontem, pelo 
Campeonato Brasileiro. Na con-
versa que Spindel teve com o 
representante, o dirigente disse 
que, caso Lincoln não cumprisse 
a determinação, providências 
seriam tomadas, como um afas-
tamento do elenco principal.

Ao chegar no Ninho do Urubu, 
ontem, Lincoln percebeu que os 
pertences dele para treinar sequer 
estavam no vestiário e deixou o CT 
após ser liberado pela diretoria, 
que recebeu uma proposta do 
Pafos, do Chipre, pelo jogador. 

A reportagem do Ataque teve 
acesso ao documento oficial en-
viado na última janela de transfe-
rência (dia 30 de junho) e que traz 
detalhes de quanto o Flamengo 
receberia na venda do jovem de 
19 anos. A oferta foi de 4 milhões 
de dólares por 75% dos direitos 
econômicos de Lincoln. A forma 
de pagamento não estava espe-
cificada. Mas tinha um detalhe 
que chamou atenção: o jogador 
só seria, de fato, comprado pelo 
Pafos se passasse em um período 
de teste no clube do Chipre.

ADVERTIDO PELA DIRETORIA, 

LINCOLN TEM OFERTA DO CHIPRE
Lincoln se 
recusou a 
reforçar o time 
sub-23 do Fla 
e foi impedido 
de treinar pelo 
profissional 
ontem

DANIEL CASTELO BRANCO

Campeão do 
Brasileiro e da 
Libertadores, 
o goleiro Diego 
Alves tem 
moral com a 
torcida do Fla

Flamengo
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Vasco

Vasco decepciona  
e está eliminado  
na Sul-Americana
Cruzmaltino joga mal, desperdiça muitas chances de gol e acaba 
castigado em São Januário: derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia

O 
Vasco voltou a jogar mal 
e sofreu mais mais uma 
derrota na temporada, 

dessa vez contra o Defensa Y 
Justicia, o que culminou na 
eliminação na Copa Sul-A-
mericana. Mesmo tendo mais 
posse de bola, o time de Ricar-
do Sá Pinto perdeu por 1 a 0 
para os argentinos, com gol 
Hachen, no segundo tempo, 
e caiu nas oitavas de final da 
competiçãop. Agora, foca na 
briga para se livrar do rebai-
xamento no Brasileirão.

O Cruzmaltino começou 
o jogo melhor, com posse de 
bola e marcando sob pressão. 
Aos dez minutos, quase abriu 
o placar com Ribamar. Bení-
tez fez um desarme no campo 
de defesa e deu um belíssimo 
passe de trivela para o atacan-
te sair de frente para o goleiro 
Unsain e finalizar mal pela li-
nha de fundo. 

Em seguida, mais um lan-
ce de perigo para os donos da 
casa. Gustavo Torres puxou 
contra-ataque pela direita, 
passou pela marcação e cru-
zou para Ribamar, que voltou 
a chutar mal. A pressão vas-
caína se manteve, e o time de 
Sá Pinto voltou a levar peri-
go ao Defensa e Justicia, aos 
24 minutos. Após cobrança 
de falta de Léo Gil, Marcelo 
Alves apareceu na segunda 
trave para cabecear e obrigou 
Unsain a fazer grande defesa. 

No lance seguinte, foi a vez 
de os argentinos quase abri-
rem o placar. Camacho co-
brou falta na área, e a bola so-
brou para Rius, que não con-
seguiu a finalização. Na beira 
do campo, Sá Pinto, agitado 
como de costume, foi chama-
do a atenção algumas vezes. 
A maior reclamação do por-
tuguês foi o posicionamento 
da trinca ofensiva, Benitez, 
Gustavo Torres e Ribamar. 
Mas, enquanto o treinador 
passava orientações aos três 
jogadores do ataque, a defesa 
quase viu o Defensa Y Justicia 
abrir o placar. Breitenbruch 

VENÉ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

O Vasco 
chegou a 

dominar o 
Defensa y 

Justicia, mas 
pecou nas 

finalizações
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FOTOS AFP

fez bom cruzamento da direi-
ta, e a bola chegou a Camacho 
na área. O camisa 11 finalizou 
por cima do gol de Lucão.

Após essa jogada dos ar-
gentinos, as duas equipes 
diminuíram a intensidade e 
esperaram o fim da primei-
ra etapa, que teve o Vasco 
melhor, com mais posse de 
bola, mas mostrando pouca 
efetividade nas investidas ao 
ataque.

No início do segundo tem-
po, o roteiro foi o mesmo. O 
Vasco comandando a posse 
de bola, mas sem saber o que 

Local: São Januário. Árbitro: Andrés Cunha (URU). Gol: 2° tempo - Hachen (11 minutos)
Jogo com portões fechados

Lucão, Miranda, Marcelo Alves (Tiago Reis) 
e Leandro Castan; Yago Pikachu, Marcos 
Júnior n (Juninho), Léo Gil (Lucas Santos), 
Benítez n (Talles Magno) e Neto Borges; 
Gustavo Torres n e Ribamar n (Carlinhos). 
Técnico: Ricardo Sá Pinto

Unsain, Frías, Héctor Martínez e Paredes 
n (Pedro Ramírez); Breitenbruch 

(Isnaldo), Acevedo, Larralde (Escalan-
te), Camacho (Hachen n) e Pizzini 

(Merentiel n); Rius e Braian Romero. 
Técnico: Hernán Crespo

VASCO 0 DEFENSA Y JUSTICIA 1
FICHA DO JOGO

Benítez para 
na marcação 

de um 
adversário: 
apagado, o 

argentino 
ficou devendo

O Vasco volta 

a jogar do-

mingo, contra 

o Grêmio, 

no Sul, pelo 

Brasileiro. 

Time está pe-

rigosamente 

perto do Z-4 

Defensa y Justicia

fazer para assustar o adver-
sário. Mas, aos 11 minutos, 
os argentinos abriram o pla-
car. Após cruzamento da di-
reita, a bola bateu no traves-
são e enganou o goleiro Lu-
cão. Após a falha do goleiro, 
ela sobrou para Hachen, que 
finalizou desmarcado para es-
tufar a rede.

Atrás no placar, o Vasco 
partiu para o ataque. Mas ner-
voso, de forma desordenada. 
Na melhor chance de gol, Ri-
bamar desperdiçou após pas-
se de Benítez.

Vendo a eliminação cada 

vez mais próxima, Sá Pinto 
mexeu na equipe aos 31 do 
segundo tempo, colocando 
Tiago Reis na vaga de Marce-
lo Alves. A substituição surtiu 
efeito e o time melhorou. Em 
jogada trabalhada, Pikachu 
invadiu a área pela direita, se 
enrolou com a bola, mas con-
seguiu a finalização, que saiu 
fraca e nas mãos do goleiro 
adversário. 

Aos 36, Sá Pinto tirou 
Marcos Junior e Benitez e 
colocou Juninho e Talles, 
respectivamente. Na jogada 
seguinte, mais uma oportu-

nidade jogada para fora por 
Ribamar. Após escanteio co-
brado por Léo Gil, Leandro 
Castan cabeceou para o meio 
da área. O camisa 9 tentou a 
finalização de perna esquerda 
e furou a bola, sendo o retrato 
do Vasco na noite de ontem.

O treinador português per-
deu a paciência com Ribamar 
e sacou o atacante para colo-
car Carlinhos. A outra mu-
dança foi a saída de Léo Gil e 
a entrada de Lucas Santos. O 
Defensa Y Justicia, porém, se 
fechou na defesa e garantiu a 
classificação.
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Botafogo

O 
vice-presidente eleito 
do Botafogo, Vinicius 
Assumpção, descartou 

qualquer chance de negociar 
Gatito Fernández com o Fla-
mengo. O goleiro alvinegro foi 
sugerido por alguns torcedo-
res ao clube rubro-negro, que 
decidiu ontem não renovar 
com Diego Alves. 

“Sempre na semana do jogo 
contra eles tem alguma notí-
cia para tentar tumultuar o 
ambiente. Não caiam nesta! 
Estive com o Gatito e está fo-
cado na sua recuperação, na 
volta e no Botafogo. Vamos 
juntos!”, escreveu Vinícius, 
que assumirá o cargo no dia 1º 
de janeiro, na chapa que con-
ta com Durcesio Mello como 
presidente.

Provocações à parte, o Bo-
tafogo se concentra no clássi-
co contra o Flamengo, ama-

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Vice fala 
sobre Gatito 
no Fla: ‘É para 
tumultuar  
o ambiente’
Às vésperas do clássico, Vinicius Assunção 
garante que goleiro não deixará o Botafogo

Lesionado, Gatito 

não enfrentará o 

Flamengo: na mira 

dos torcedores 

rubro-negros

nhã, no Nilton Santos, pela 
24ª rodada do Brasileiro. E o 
clima de tensão continua no 
Alvinegro. Após alguns mem-
bros de torcidas organizadas 
conversarem com os jogado-
res na quarta-feira, um grupo 
de líderes de organizadas se 
reuniu, ontem, com o gerente 
de futebol, Túlio Lustosa. As 
informações são do ge.

O encontro, que durou pou-
co mais de uma hora, contou 
com cerca de 20 membros de 
torcidas organizadas e o as-
sunto foi o atual momento 
do Botafogo na temporada. A 
equipe carioca está na zona de 
rebaixamento do Brasileiro e 
precisa vencer o Rubro-Negro 
para amenizar o risco de que-
da para a Série B.

Os membros das torcidas pe-
diram detalhes da situação do 
Botafogo e exigiram compro-

metimento dos jogadores. Al-
guns atletas receberam cobran-
ças específicas. As reclamações 
de Honda nas redes sociais, di-
zendo que irira embora do clu-
be, também foram citadas.

Os torcedores prometeram 
apoio ao Botafogo até o fim do 
Brasileiro, mas pediram uma 
reação no clássico, ressaltan-
do o momento de tensão do 
Flamengo, eliminado da Copa 
do Brasil e da Libertadores. A 
conversa foi transmitida por 
Túlio ao grupo de jogadores.

Membros de torcidas 
organizadas se 
reuniram com Túlio 
Lustosa e cobraram 
mais dedicação  
dos jogadores
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tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º São Paulo 44 22 12 8 2 37 20 17 66,7%

 2º Atlético-MG 42 23 13 3 7 41 29 12 60,9%

 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 30 24 7 9 8 23 21 2 41,7%

 10º Corinthians 30 24 7 9 8 25 29 -4 41,7%

 11º Ceará 29 23 7 8 8 32 34 -2 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 23 3 7 13 24 40 -16 23,2%

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

24ª RODADA/AMANHÃ 

Botafogo x Flamengo 17h Nilton Santos

Santos x Palmeiras 17h Vila Belmiro

Fluminense x Athletico-PR 19h Maracanã

Bahia x Ceará 19h Fonte Nova

Coritiba x Bragantino 21h Couto Pereira

24ª RODADA/DOMINGO 

São Paulo x Sport 16h Morumbi

Grêmio x Vasco 16h Arena do Grêmio

Atlético-MG x Internacional 18h15 Mineirão

24ª RODADA/SEGUNDA-FEIRA 

Atlético-GO x Goiás 20h Antônio Accioly

6ª RODADA/TERÇA-FEIRA

Grêmio 2 x 1 Goiás  Arena do Grêmio

24ª RODADA/QUARTA

Fortaleza 0 x 0 Corinthians  Castelão

1ª RODADA/ONTEM

Goiás 0 x 3 São Paulo  Serrinha

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

 nAconteceu algo inusitado en-
volvendo o Botafogo, na Fran-
ça. O Olympique de Marselha, 
um dos maiores times de lá, 
contratou Luis Henrique, de 
18 anos, ex-atleta do Alvine-
gro. Mas o técnico André Vil-
las-Boas admitiu que esperava 
que o atacante fosse um camisa 
9 e que ele não vai resolver os 
problemas da equipe. Em 2020, 
como ninguém analisou o atle-
ta? Erro amador. Qualquer um 
que acompanhou o Botafogo 
por alguns jogos sabe que ele é 
um ponta veloz. 

NA FRANÇA, UM 
ERRO AMADOR 

AFP

RIVAIS COMEMORAM 

A
s últimas semanas têm sido de terror para o 
Flamengo. Duas eliminações, crise no clube 
e a torcida cobrando o time que venceu tudo 

em 2019. Tamanho feito reacendeu a rivalidade 
com outros times fora do estado. O Atlético-MG 
se considera rival do Flamengo desde a década de 
1980. O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, 
publicou zoações em seu perfil para atingir o Fla-
mengo. Ele confirmou que torce contra e adorou 
ver as eliminações. Está no direito dele, futebol é 
isso. O Flamengo, disputando o título brasileiro 
com o Atlético-MG, tem que responder. No campo. 
Na bola. Para depois zoar. O Flamengo é gigante 
e vai ter muita gente para torcer a favor e contra. 
Situações assim servem de motivação. Fica o re-
cado para os atletas. Apesar das zoeiras serem do 
jogo, o Flamengo não é brincadeira. Já falam em 
Brasileiro como “obrigação”. E talvez seja. É muito 
investimento para pouco retorno até agora. Resta 
realmente o Brasileirão...

Racing eliminou o Flamengo nas oitavas da Libertadores

 n O meia Nenê já colecio-
na 19 gols com a camisa 
do Fluminense em 2020, 
além de ser o artilheiro da 
equipe tricolor na tempo-
rada. Mas um deles rece-
beu placa pela beleza. A 
Copa do Brasil premiou o 
camisa 77 pelo gol de falta 
sobre o Moto Clube, pela 
primeira fase da competi-
ção, na vitória por 4 a 2 do 
Tricolor. E foi um golaço, 
como ele costuma fazer. 
Grande fase do Vovô.

PRÊMIO PARA O 
GOLAÇO DE NENÊ 

SERÁ QUE AGORA VAI, VASCO? 

 n Após o desembargador Camillo Rullière decidir que em 
17 de dezembro um julgamento garantiria ou não a valida-
de do pleito de 7 de novembro, com Leven Siano vencedor, 
Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral, se opôs judi-
cialmente e o julgamento seria adiado para janeiro de 2021. 
Mas ele voltou atrás e talvez tenhamos uma decisão de quem 
será o novo presidente. Agora vai? 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE
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Fluminense

Com Covid-19, Lucca desfalca o Flu 
Tricolor divulgou que atacante está infectado e não pegará o Athletico-PR, amanhã, pelo Brasileiro 

O 
Fluminense tem mais 
desfalques para a par-
tida contra o Ahtletico

-PR, amanhã, pelo Campeo-
nato Brasileiro. O clube anun-
ciou ontem que o atacante 
Lucca e o goleiro Pedro Rangel 
contraíram o vírus da covid-19. 
Ambos já foram afastados e 
cumprem quarentena. Além 
deles, Muriel, Yuri e Danilo 
Barcelos, que também testa-
ram positivo para o novo co-
ronavírus, seguem fora.  

Ao menos, o técnico Odair 
Hellmann poderá contar com 
Hudson, Nino, Egídio e Mi-
chel Araújo, que estavam com 
a doença, já foram liberados e 
podem atuar contra o rubro-
negro paranaense. Se vencer, 
no Maracanã, o Fluminense 
pode chegar ao G-6 da compe-
tição e manter vivo o sonho de 
voltar à Libertadores.

Entre os recuperados da 
Covid-19, o lateral-esquerdo 
Egídio é um dos que deverá 
ter uma chance entre os titu-
lares amanhã. Como Danilo 
Barcelos, titular da posição, 
testou positivo para a doença 
no último dia 26, Egídio de-
verá ter uma nova chance. O 
seu último jogo como titular 
foi no empate por 1 a 1 contra 
o Atlético-MG, em Belo Ho-

Nenê posa com 
a placa dada 

pela CBF pelo 
gol mais bonito 

na 1ª fase da 
Copa do Brasil

rizonte. Na ocasião, Barcelos 
cumpria suspensão.

Na última partida do Bra-
sileirão, o Fluminense teve 
que improvisar Igor Julião 
na lateral-esquerda. Além de 
Egídio e de Barcelos, o outro 
lateral-esquerdo do elenco 
do Tricolor, Guilherme, que 
faz parte da equipe sub-23, 
também testou positivo para 
a doença.

Destaque do Fluminense 
na temporada, o apoiador 
Nenê recebeu da Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF) uma placa pelo gol 
mais bonito na primeira fase 
da Copa do Brasil, na vitória 
por 4 a 2 sobre o Moto Club, 
do Maranhão, no dia 26 de fe-
vereiro, no Castelão. 

A cobrança de falta do ca-
misa 77 venceu a votação 
popular pela internet, com 
57,5% dos 3.937 votos na conta 
oficial da competição no Twit-
ter, contra 19,6% de Diego 
(Figueirense), 12% de Carlos 
Alberto (Caxias) e 10,9% de 
Branquinho (Santo André).

“Super legal estar receben-
do, obrigado pela placa, mui-
to bonita. Vai ficar guardada 
com muito carinho”, disse o 
artilheiro do Fluminense na 
temporada com 19 gols.

DANIEL PERPÉTUO/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

Livre da Covid-19, 
Egídio deve voltar 
à lateral esquerda 
contra o Athletico, 
na vaga de Danilo 
Barcelos, infectado

Super legal estar 
recebendo, obrigado 
pela placa, muito 
bonita. Vai ficar 
guardada com  
muito carinho
NENÊ,
Atacante


