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Dez anos após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2010, o argentino Darío Conca 
recorda a campanha memorável, quando atuou as 38 partidas e foi protagonista. P. 4 e 5
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Botafogo

Clima tenso 
marca o clássico 
de hoje no Niltão
Por motivos diferentes, Alvinegro e Rubro-Negro vivem crise e encaram o 
jogo de hoje, pelo Brasileirão, como uma chance de dar a volta por cima 

B
otafogo e Flamengo se 
enfrentam hoje, às 17h, 
no Nilton Santos, pela 

24ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Embora o Alvine-
gro esteja na parte de baixo 
da tabela e o Rubro-Negro 
na parte de cima, o clima 
nos dois times é de tensão 
após os últimos resultados.

O Botafogo, que não ven-
ce há sete jogos, atualmente 
é o penúltimo colocado na 
tabela do Brasileiro e vê no 
clássico uma oportunida-
de de começar a arrancada 
para sair da zona de rebai-
xamento. Recentemente, a 
diretoria alvinegra promo-
veu mudanças no comando 
da equipe. Demitiu Ramón 
Díaz, que estava com proble-
ma de saúde e não poderia 
ficar à beira do grama antes 
do dia 7 de dezembro. Che-
gou Eduardo Barroca e, na 
primeira semana do treina-
dor, ele contraiu a covid-19.

Diante do atual momen-
to, torcedores protestaram, 
cobraram jogadores e pi-
charam muros, com dizeres 
de ameaças. Inclusive, na 
quinta-feira, membros de 
torcidas organizadas foram 
ao Nilton Santos e se reu-

niram com o diretor Tulio 
Lustoza e o lateral Victor 
Luis, um dos mais experien-
tes do elenco alvinegro. Na 
conversa, ficou combinado 
que vontade e raça não fal-
tarão dentro de campo, e os 
torcedores não vão parar de 
apoiar.

FLA FOCA NA PARTE FÍSICA

No Flamengo, o clima não 
é diferente. Eliminado nas 
oitavas de final da Liberta-
dores, na última terça-fei-
ra, o time de Rogério Ceni, 
agora, só tem o Campeonato 
Brasileiro para tentar salvar 
a temporada 2020, após um 
ano passado de hegemonia. 
Ao longo da semana, o trei-
nador focou na parte física 
dos atletas, o que, na opi-
nião do comandante, preci-
sa melhorar, pois é um dos 
fatores que impede um fute-
bol de melhor qualidade do 
elenco rubro-negro.

Por falar nisso, o departa-
mento médico e a comissão 
técnica também estão no 
olho do furacão, após uma 
sequência de lesão muscular 
no elenco e a demora para 
jogadores lesionados re-
tornarem ao time. Os prin-

cipais alvos das críticas in-
ternas são Rafael Winiki e 
Diego Paiva, preparador fí-
sico e fisioterapeuta, respec-
tivamente, que nunca traba-
lharam em clube de futebol 
anteriormente.

O vice de futebol Marcos 
Braz também vive momen-
tos conturbados. Membros 
de grupos políticos aliados 
a Rodolfo Landim alegam 
que, com a candidatura do 
VP a vereador do município 
do Rio de Janeiro, o dia a 
dia do Ninho do Urubu fica 
em segundo plano e, conse-
quentemente, sem cobran-
ças no elenco.

O Flamengo também 
está tendo que lidar com 
uma situação delicada en-
volvendo Lincoln. Na quar-
ta-feira, o diretor Bruno 
Spindel ligou para o atacan-
te e pediu que ele se apre-
sentasse ao time sub-20, o 
que o jogador e os seus re-
presentantes se recusaram. 
Na quinta-feira, quando 
ele se apresentou a Rogério 
Ceni, percebeu que os seus 
materiais esportivos não es-
tavam no vestiário do Ninho 
do Urubu, foi advertido e li-
berado da atividade.

O Botafogo, 

que não vence 

há sete jogos, 

atualmente é 

o penúltimo 

colocado na 

tabela do 

Campeonato 

Brasileiro

Diego Cavalieri: 
missão de ajudar 
a tirar o Botafogo 
da degola
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VITOR SILVA/BOTAFOGO

 N O Flamengo está dispos-
to a negociar Lincoln com o 
Pafos. A diretoria rubro-ne-
gra entrou em acordo com o 
clube do Chipre e deu aval na 
proposta para vender o ata-
cante: 4 milhões de dólares, 
cerca de 20 milhões de reais, 
por 75% dos direitos econô-
micos, que serão pagos em 
oito parcelas.

Apesar de o fluxo de paga-
mento ser em várias vezes, o 
Flamengo topou porque pe-
dirá ao banco para antecipar 
o recebimento desses valores 
referentes à venda de Lincoln 
ao Pafos, pois há necessida-
de de fazer caixa e comunicar 
à Fiorentina, até o dia 10, que 
irá exercer a opção de compra 
de Pedro. O Flamengo tem a 
missão de convencer Lincoln 
a aceitar a transferência. 

NEGOCIAÇÃO 
POR LINCOLN

Flamengo

Diego Alves, 
com contrato 
só até o fim do 
mês, defende 
o gol do 
Flamengo

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 N Com a saída de Ramón e 
Emiliano Díaz, alguns joga-
dores escanteados podem 
voltar a ter chances no Bo-
tafogo. Pouco usados com 
os argentinos, Cícero, Bar-
randeguy e Lucas Campos 
voltarão a ser relacionados 
pelo Alvinegro para o clássico 
de hoje, contra o Flamengo. 

De acordo com o jornalista 
Thiago Franklin, além do trio, 
outro que deve voltar é o pe-
ruano Lecaros, recuperado 
de lesão. 

O Alvinegro deve ir a cam-
po para o clássico com: Diego 
Cavalieri; Marcinho, Marcelo 
Benevenuto, Rafael Forster 
e Victor Luis; José Welison, 
Caio Alexandre e Honda; Bru-
no Nazário, Rhuan e Pedro 
Raul. Com covid-19, o técnico 
Eduardo Barroca não poderá 
estar à beira do campo.

CÍCERO 
RELACIONADO

VOCÊ SABIA

O depar-

tamento 

médico e a 

comissão 

técnica do 

Flamengo 

também 

estão no olho 

do furacão
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Fluminense

Dez anos do Tri! 
Conca relembra 
esforço por título 
pelo Fluminense

Protagonista da conquista de 2010, o argentino 
atuou os 38 jogos do Brasileiro e foi premiado com o troféu

O 
Campeonato Brasileiro 
de 2010 teve um prota-
gonista absoluto: Darío 

Leonardo Conca. O meia ar-
gentino do Fluminense, eleito 
o craque do campeonato es-
teve presente nos 38 jogos da 
campanha vitoriosa do clube 
das Laranjeiras. Em conversa 
com O DIA, o ídolo da torci-
da tricolor revelou que teve 
uma conversa com o departa-
mento médico do Fluminense 
durante a sequência de jogos 
e mesmo com bastante des-
gaste permaneceu em campo 
para levar o Tricolor ao título 
do Brasileiro, que completa 
dez anos no dia de hoje.

“Aquele ano eu consegui algo 
que nem eu mesmo imaginei, 
que era jogar 38 partidas e ser 
campeão pelo Fluminense. Foi 
um ano especial, um ano lin-
do. Acho que nosso elenco era 
muito forte. A decisão de conti-
nuar jogando não foi por outro 
machucou não, foi porque eu 
queria jogar me sentia bem. O 
doutor Douglas me deu apoio, o 

ta do Brasileiro sacramentada 
com a vitória sobre o Guarani, 
no Engenhão.

“Se passaram dez anos, aque-
la história foi mais bonita que 
todas que eu já havia vivido 
antes. Libertadores foi linda, 
mas em 2009 a gente ter con-
seguido sair daquela situação 
e buscar esse título foi incrível. 
Sabíamos da responsabilidade, 
eram 26 anos sem um título do 
Brasileiro. Foi muito nervosis-
mo, porque assim como acon-
teceu o final feliz, poderia ter 
sido triste, porque jogamos em 
casa contra o Guarani, que já es-
tava rebaixado. Se a vitória não 
viesse seria difícil. Foi um mo-
mento especial na minha vida. 
Foi uma semana de tensão, mas 
gratificante conseguir aquele tí-
tulo tão importante para o clu-
be e para minha carreira”, disse.

Considerado o protagonista 
do título do Brasileiro, Conca 
tem uma opinião diferente de 
quem teve o papel mais deci-
sivo. Apesar dos elogios ao 
elenco, ao treinador Muricy 
Ramalho e também a direto-
ria, na opinião do argentino o 
título não teria acontecido sem 
a participação dos torcedores 
do Fluminense.

Na opinião de 
Conca, o título não 
teria acontecido 
sem a participação 
dos torcedores do 
Fluminense

doutor Vitor também, a fisiote-
rapia, a preparação física tam-
bém, todos me deram confian-
ça. E eu cheguei a perguntar o 
que podia acontecer comigo se 
eu continuasse jogando, aí o 
doutor me disse: “Pode estourar 
o menisco”. Aí eu preferi jogar e 
me dedicar 100% para ver o que 
acontecia e graças a Deus deu 
tudo certo”, revelou o jogador, 
em entrevista feita com a inter-
mediação da ASJ Consultoria.

Conca defendeu o Flumi-
nense em duas passagens, a 
primeira de 2008 a 2011 e a se-
gunda, em 2014. Pelo Tricolor, 
viveu momentos marcantes, 
fez gol em semifinal e final de 
Libertadores, mas nada para 
o argentino supera a conquis-

Exclusivo!

JOÃO CAMPOS
joao.campos@odia.com.br 

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

Conca diz que 
o ano de 2010 
foi “especial 
e lindo” e 
que o elenco 
tricolor era 
forte
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Athletico-PR

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Marcos Felipe 
festeja nova 
chance no gol
Titular da posição, Muriel é afastado por 
estar contaminado pela covid-19

Titular do Fluminense no 
empate contra o Braganti-
no, o goleiro Marcos Felipe 
terá mais uma oportunida-
de contra o Athletico-PR, 
hoje, às 19h, no Maracanã. 
Ao abordar a nova chance na 
equipe principal, o jogador, 
de 24 anos, elogiou Muriel, 
titular da posição e afastado 
por estar contaminado pela 
covid-19.

“Gostaria de exaltar o tra-
balho do Muriel, ele é um 
grande parceiro, um ótimo 
profissional. Goleiro tem que 
estar sempre preparado. Fico 
feliz pelo momento, estamos 
lutando por coisas grandes 
e por conta disso, é bastante 
gratificante estar em campo, 
quando surgirem as oportu-
nidades”, afirmou.

Muriel vem recebendo 
muitas críticas de torcedores 
do Fluminense e também da 
imprensa esportiva. No úl-
timo jogo em que esteve em 
campo, o goleiro falhou no gol 
do Internacional. O Tricolor 

conseguiu a virada no segun-
do tempo e um importante 
resultado. 

Marcos Felipe falou so-
bre a sua relação com o ex-
periente goleiro: “A relação 
que eu tenho com ele é de ir-
mão. Ele é mais experiente, 
devido a idade e isso é muito 
bom, porque ele vai passan-
do tudo o que presenciou. 
Apesar da disputa pela posi-
ção, a nossa relação é muito 
boa. O treinador é que preci-
sa decidir quem está viven-
do um melhor momento. Eu 
apoio ele e ele me apoia. É 
um grande goleiro, que tem 
a sua vida estabilizada, eu 
como jovem estou começan-
do agora o meu caminho no 
futebol”, opinou.

Projetando a partida de 
hoje contra o Athletico-PR, 
o goleiro afirmou que a equi-
pe tricolor deverá entrar em 
campo mais fortalecida pelo 
retorno de jogadores impor-
tantes, como Hudson, Michel 
Araújo, Nino e Egídio. 

Marcos Felipe diz que sua relação com Muriel é de irmão

REPRODUÇÃO
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Vasco

O 
clima na coletiva de Ri-
cardo Sá Pinto era de ten-
são após a eliminação do 

Vasco na Sul-Americana para o 
Defensa y Justicia. Ao ser ques-
tionado sobre o motivo da de-
mora em mexer no time, já que 
sua primeira alteração foi aos 
31 minutos do segundo tem-
po, quando trocou o zagueiro 
Marcelo Alves por Tiago Reis, 
o português se irritou com a 
pergunta.

“Por que eu demorei? Não 
entendi a pergunta. Substituí 
quando tinha que substituir. 
Depois me dê o telefone dele 
que eu pergunto a ele quando 
devo substituir. Fica como op-
ção”, afirmou.

O treinador lamentou as 
chances perdidas pelo Vasco 
e também reclamou da arbi-
tragem, que ignorou uma lan-
ce polêmico aos 16 minutos 
do segundo tempo, quando 
o jogador do clube argentino 
Frías colocou o braço na bola.

“Se tivéssemos marcado 
uma das seis ou sete oportu-
nidades, ninguém falaria so-
bre isso. Você está chateado, 
não? Me parece. Continuo a 
dizer: o Vasco fez um grande 
jogo e merecia ter passado à 
fase seguinte. É uma grande 
injustiça esse resultado. E ti-
vemos um pênalti que nos foi 
roubado”, disse.

A sequência ruim de resul-
tados do Vasco fez com que a 
lua de mel entre o treinador 
Ricardo Sá Pinto e a torcida 
vascaína acabasse. O portu-
guês vem sido duramente 
criticado pela demora nas 
alterações do time e, tem até 
agora, um aproveitamento 
de 33,3% à frente do time. A 
equipe cruzmaltina conquis-
tou 11 pontos em 33 possíveis. 
A pressão pela saída do téc-
nico é tanto externa, quanto 
interna. As informações são 
do site “ge.com”.

As correntes políticas do 
clube pegaram carona nas in-
satisfações demonstrada pela 
torcida nas redes sociais e es-
tão pedindo a cabeça do por-
tuguês. Algo, que a princípio, 
não ocorrerá. 

Ricardo Sá Pinto se irrita 
após a eliminação na Sula
Técnico se incomoda com pergunta sobre demora para substituir no jogo de quinta

Ricardo Sá 
Pinto disse 
que a derrota 
na Sula foi 
injusta
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Jogar com Messi seria 
condição de Neymar
Repetir a parceria com o argentino no Paris Saint-Germain 
seria prioridade do brasileiro para renovar o seu contrato 

A 
declaração de Neymar, 
após a vitória do PSG 
contra o Manchester 

United, pela Champions Lea-
gue, no qual deixava claro o 
sonho de voltar a jogar com 
Messi, agitou os bastidores da 
bola e, agora, parece que o as-
sunto ficou sério.

Segundo o jornal espanhol 
“Mundo Deportivo”, o craque 
brasileiro teria colocado a con-
tratação do argentino como 
prioridade para renovar ou não 
seu contrato com o PSG, que vai 
até junho de 2022. Segundo a 
publicação, Neymar se sente 
mais líder do que nunca no PSG 
e colocou a presença do amigo 
como fiel da balança para se-
guir em Paris. 

Além disso, o jornal defen-
de que o PSG é o único clube 

Jornal diz que Neymar colocou a presença de Messi como fiel da balança para seguir no Paris Saint-Germain

AFP

do mundo com condições de 
propor um contrato a Messi 
sem sofrer danos financei-
ros, o que poderia acontecer 
com o Manchester City de Pep 
Guardiola. Messi, que ganhou 
um boneco de cera no museu 
do Barcelona, está no último 
ano de contrato na atual equi-
pe e pode assinar um pré-con-
trato já em janeiro de 2021.

A polêmica sobre o desejo 
de Messi de sair do Barcelo-
na, o que quase aconteceu na 
janela de transferências no 
meio deste ano, continua agi-
tando os bastidores do clube. 
Ontem, o técnico holandês 
Ronald Koeman não gostou 
dos comentários feitos no dia 
anterior pelo presidente inte-
rino Carlos Tusquets sobre o 
impasse envolvendo o craque 

— o dirigente falou recente-
mente que o ideal era o time 
ter vendido o argentino.

Para Koeman, que vive um 
início de trabalho no Barcelona 
com altos e baixos no Espanhol 
— mas está 100% na Liga dos 
Campeões da Europa, já clas-
sificado às oitavas —, é preciso 
controlar o ambiente do clube 
— que terá eleições presiden-
ciais em janeiro de 2021 — in-
ternamente. “Conhecemos a 
situação de Messi. Se há uma 
pessoa que pode decidir seu 
futuro, esse alguém é Leo. Não 
estou interessado em comen-
tários de fora, mas, se fizermos 
comentários do tipo dentro do 
clube, isso não nos ajuda. Não 
podemos controlar os comen-
tários de fora. Mas por dentro é 
diferente”, afirmou o treinador. 

Insuficiência 
cardíaca crônica 
é descartada
Coração de Maradona estava pesando 
o dobro do normal, segundo a autópsia

A investigação da morte 
de Diego Maradona obte-
ve documentos que des-
cartaram que o craque já 
tivesse uma insuficiência 
cardíaca crônica quando 
foi internado para uma ci-
rurgia no cérebro, em no-
vembro. A informação é do 
site argentino “Data Clave”.

Segundo fontes ouvidas 
pelo veículo, o coração do 
argentino não estava dilata-
do na época da cirurgia. Na 
ocasião, Maradona era mo-
nitorado com o auxílio de 
um dispositivo pela equipe 
médica da clínica onde es-
tava internado, em La Plata. 
O problema teria começado 
após ele ser tratado sem os 
devidos cuidados na casa 
onde faleceu, em Tigre.

De acordo com a autóp-
sia, o coração de Maradona 

Maradona será homenageado dando nome à arena em Nápoles

AFP

apresentou um peso de 500 
gramas, o dobro do normal. 
Ainda segundo informações 
do “Data Clave”, a causa da 
morte pode ter sido uma ar-
ritmia súbita no coração. 
As primeiras perícias apon-
tam que o pulmão do ex-jo-
gador se encheu de líquido 
“bruscamente”, num caso de 
edema pulmonar.

A prefeitura de Nápoles, na 
Itália, oficializou ontem a mu-
dança no nome do estádio do 
Napoli. A arena, antes chama-
da San Paolo, foi rebatizada 
para estádio Diego Armando 
Maradona. A alteração acon-
tece apenas dez dias depois 
da morte do ídolo argentino, 
o que comoveu o mundo do 
futebol. “A decisão foi assina-
da por toda a Câmara Muni-
cipal”, anunciou a prefeitura, 
em comunicado.
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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/HOJE 

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/AMANHÃ 

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

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nHá 10 anos, exatamente no 
dia 5 de dezembro de 2010, o 
Fluminense conquistou seu 
terceiro título de Brasileiro. 
Comandado por Muricy Ra-
malho, a grande estrela da-
quele time foi o meia argenti-
no Darío Conca, que jogou as 
38 partidas e foi eleito o cra-
que daquela edição. Um time 
memorável, que ainda conta-
va com Emerson Sheik, Fred, 
Washington, Diguinho e com-
panhia. O ainda Engenhão viu 
o Tricolor bater o Guarani por 
1 a 0. Grande fase!

10 ANOS DO TRI. 
O FLU BRILHOU

AFP

TALVEZ TENHA SIDO MELHOR... 

O 
Vasco foi eliminado pelo Defensa y Justi-
cia, após perder por 1 a 0, em São Januá-
rio, pela Sul-Americana. Em uma atua-

ção patética de Ribamar e companhia, além de 
Sá Pinto, que parece ser proibido de substituir 
antes dos 30 minutos do segundo tempo, o fim 
da trajetória no torneio continental foi trági-
co. Mas, levando em consideração o que vi na 
quinta-feira e tenho acompanhado do Gigan-
te da Colina, talvez tenha sido melhor mesmo 
sair de outra competição. Estamos falando de 
um elenco limitadíssimo tecnicamente e que, 
sem Cano, é um deserto de gols. Além disso, 
está na zona do rebaixamento e uma queda 
no Brasileirão seria a quarta e mais trágica de 
todas elas. É hora de realmente focar no Bra-
sileiro, evitar mais uma tristeza para a torcida 
vascaína, sempre presente nos momentos de 
dificuldade, e torcer para que a questão polí-
tica seja resolvida. 

O Defensa y Justicia eliminou o Vasco em São Januário

 n Após a pressão da torci-
da, o Flamengo rebaixou o 
atacante Lincoln para jo-
gar no sub-20. Antes tido 
como promessa do clube 
e também atleta da Sele-
ção na base, suas atuações 
nunca corresponderam 
desde que chegou aos pro-
fissionais. Ele e seus em-
presários tinham negado 
voltar ao sub-20, mas a di-
retoria ordenou e o atleta 
busca oportunidade em 
outro clube. A corda arre-
benta do lado mais fraco.

CONFUSÃO  
COM LINCOLN 

HOJE, MOMENTOS SÃO PARECIDOS 

 nO Flamengo e o Botafogo são arquirrivais. Mas há um tempo 
vivem realidades distintas, principalmente na parte financei-
ra. Hoje, eles se enfrentam em momentos parecidos no que diz 
respeito ao clima. O Rubro-Negro precisa vencer para começar 
a apagar as duas eliminações do último mês. O Alvinegro está 
atolado no Z-4. A promessa do “Clássico dos Desesperados” 
deve se concretizar.
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