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Sem apresentar resistência, Vasco leva goleada do Grêmio em Porto Alegre, a segunda em 
sequência no Brasileiro. Resultado mantém o time cruzmaltino na zona da degola. P. 4 e 5
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Fluminense

Odair celebra vitória 
no 50º jogo pelo Flu
Técnico tricolor destaca o bom rendimento da equipe no triunfo 
sobre o Athetico-PR, mas diz que é preciso manter os pés no chão

A noite de sábado não poderia 
ter sido melhor para o Flumi-
nense de Odair Hellmann. O 
clube venceu o Athletico-PR 
por 3 a 1, de virada, no Mara-
canã, no dia em que festejou 
os dez anos do tricampeonato 
brasileiro. Além disso, o téc-
nico Odair comemorou o 50º 
jogo à frente da equipe.

Na visão do treinador, o Tri-
color foi “soberano” após Thia-
go Heleno deixar o campo, ain-
da na primeira etapa, depois 
de levar o segundo amarelo. “O 
Athletico não conseguiu jogar, 
não conseguiu criar situações, 
porque nós continuamos ou 
até melhoramos o aspecto de 
manutenção de posse, com 
paciência de desequilibrar a 
equipe adversária de um lado 
para o outro, de encontrar es-

Odair Hellmann orienta os jogadores: bom trabalho deixa o Tricolor no pelotão de frente do Brasileiro

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

paços”, disse. “Foi uma partida 
soberana em todos os aspec-
tos”, acrescentou. 

Odair Hellmann elogiou 
o comportamento do time. 
“Feliz pela resposta do gru-
po, pela caminhada. Não se 

ganhou nada ainda, tem que 
continuar lutando, trabalhan-
do e seguindo em frente. Esse 
é o caminho. Passo a passo, de 
degrau em degrau”, destacou 
o treinador.

Apesar da vitória do Flumi-

nense, a partida de sábado no 
Maracanã registrou um acon-
tecimento incomum. Durante 
o jogo contra o Athletico-PR, 
Nenê, autor do primeiro gol 
no triunfo do time tricolor, 
desperdiçou uma cobrança de 
pênalti, algo que não aconte-
cia há mais de dois anos.

Segundo o jornalista e ana-
lista de desempenho Felipe 
Barros, o último pênalti que o 
meia havia perdido até então 
fora no dia 26 de novembro de 
2018, quando ainda defendia 
o São Paulo. Nas últimas 32 
cobranças, o aproveitamento 
chega a quase 90%. Ao todo, 
foram 28 gols marcados por 
Nenê em penalidades e so-
mente quatro erros, o equi-
valente há 87% de aproveita-
mento nas cobranças. 

O meia Nenê perdeu 
um pênalti no 
sábado, algo que  
não acontecia há  
mais de dois anos

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 47 23 13 8 2 38 20 18 68,1%

 2º Atlético-MG 43 24 13 4 7 43 31 12 59,7%

 3º Flamengo 42 23 12 6 5 38 31 7 60,9%

 4º Grêmio 40 23 10 10 3 32 20 12 58,0%

 5º Fluminense 39 24 11 6 7 34 26 8 54,2%

 6º Internacional 38 24 10 8 6 35 24 11 52,8%

 7º Palmeiras 38 23 10 8 5 33 23 10 55,1%

 8º Santos 38 24 10 8 6 36 29 7 52,8%

 9º Ceará 32 24 8 8 8 34 34 0 44,4%

 10º Fortaleza 30 24 7 9 8 23 21 2 41,7%

 11º Corinthians 30 24 7 9 8 25 29 -4 41,7%

 12º Athletico-PR 28 24 8 4 12 20 27 -7 38,9%

 13º Bahia 28 24 8 4 12 29 39 -10 38,9%

 14º Bragantino 28 24 6 10 8 29 28 1 38,9%

 15º Atlético-GO 28 23 6 10 7 20 27 -7 40,6%

 16º Sport 25 24 7 4 13 21 34 -13 34,7%

 17º Vasco 24 23 6 6 11 24 35 -11 34,8%

 18º Coritiba 21 24 5 6 13 20 32 -12 29,2%

 19º Botafogo 20 23 3 11 9 22 30 -8 29,0%

 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 / QUARTA-FEIRA

São Paulo x Botafogo 21h30 Morumbi

23ª RODADA  / JOGO ADIADO / 27.1

Grêmio x Flamengo 19h Arena do Grêmio

24ª RODADA  / HOJE 

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 / QUINTA

Goiás 0 x 3 São Paulo  Serrinha

24ª RODADA / SÁBADO

Botafogo 0 x 1 Flamengo Nilton Santos

Santos 2 x 2 Palmeiras Vila Belmiro

Fluminense 3 x 1 Athletico-PR  Maracanã

Bahia 0 x 2 Ceará  Fonte Nova

Coritiba 0 x 0 Bragantino  Couto Pereira

24ª RODADA / ONTEM

São Paulo 1 x 0 Sport Morumbi

Grêmio 4 x 0 Vasco Arena do Grêmio

Atlético-MG 2 x 2 Internacional Mineirão

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL
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Flamengo

O 
Flamengo ainda está 
tentando manter o go-
leiro Diego Alves na 

equipe. O clube fez uma nova 
proposta condizente com os 
valores dentro do estabelecido 
pelo departamento financeiro. 
No entanto, ainda não houve 
resposta. As informações são 
do site ‘Ge’. É possível que haja 
uma definição ainda nesta se-
mana, visto que o contrato do 
goleiro termina no fim do mês. 

A extensão do vínculo de 
Diego Alves com o Flamen-
go é pauta há alguns meses 
dentro do clube. O atleta, no 
início de novembro, aceitou 
uma proposta encaminhada 
pelo diretor de futebol Bruno 
Spindel. Porém, a negociação 
foi travada quando o depar-
tamento financeiro conside-
rou os valores acima da capa-
cidade do clube.De lá pra cá, 
houve um impasse nas nego-
ciações. A tendência com essa 
nova proposta é que surja a 
possibilidade de acerto entre 
as partes. Enquanto não há 
um desfecho, Diego Alves se-
gue sendo o titular na equipe 
do técnico Rogério Ceni. 

ELOGIOS A ZAGUEIRO

Expulso na vitória de sábado 
sobre o Botafogo por 1 a 0, no 
Nilton Santos, o zagueiro Gus-
tavo Henrique recebeu o apoio 
de Ceni. O treinador defendeu o 
defensor, que agarrou o atacan-
te Lucas Campos, evitando um 
lance de muito perigo nos mi-
nutos finais: “Ele fez o correto, 
no momento correto. Tivemos 
um pequeno erro, e ele corrigiu 
mesmo tendo que se sacrificar”.

O treinador explicou que 
a escolha por manter Gusta-
vo Henrique como titular foi 
devido à altura dos atacantes 
alvinegros Pedro Raul e Ma-
theus Babi, ambos com mais de 
1,90m. “Eu acompanho todos 
os dias e quero o melhor para 
o Flamengo. Outros jogadores 
vão ter as oportunidades. Ele 
tem bola aérea boa e cabeceio 
superior ao de outros jogado-
res. E foi importante nesse tipo 
de jogada. Fez boa partida, aju-
dou a equipe”, completou Ceni.

Diretoria faz nova proposta 
para o goleiro Diego Alves
Titular com Rogério Ceni, atleta tem vínculo com o clube somente até o fim do mês

Criticado pela 

torcida nos 

últimos jo-

gos, Gustavo 

Henrique re-

cebeu o apoio 

do treinador, 

apesar da 

expulsão  

no clássico

Diego Alves 

é um dos 

jogadores 

mais 

experientes do 

atual elenco 

rubro-negro
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Grêmio

Nos dois 

últimos jogos 

pelo Brasilei-

ro, a defesa 

do Vasco 

levou oito 

gols: quatro 

do Ceará e 

quatro do 

Grêmio

Local: Arena do Grêmio. Árbitro: Raphal Claus (SP). Gols: 1º tempo – Diego Souza (40 
minutos). 2º tempo – Diego Souza (7 minutos), Pinares (9 minutos) e Lucas Silva, de 
pênalti (47 minutos). Público: Jogo com portões fechados.

Paulo Victor, Victor Ferraz, Geromel, David 
Braz e Diogo Barbosa; Maicon (Darlan), 
Matheus Henrique (Thaciano) e Pinares 
(Lucas Silva n); Ferreira, Diego Souza n 
(Churín) e Pepê (Robinho).
Técnico: Renato Gaúcho

Fernando Miguel, Miranda, Marcelo Alves 
(Ribamar) e Leandro Castan (Ricardo); 

Léo Matos n, Marcos Júnior (Juninho), Léo 
Gil, Neto Borges e Benítez; Talles Magno 

(Tiago Reis) e Gustavo Torres (Carlinhos).
Técnico: Ricardo Sá Pinto

GRÊMIO 4 VASCO 0
FICHA DO JOGO

Com ‘lei do ex’ 
de Diego Souza, 
Vasco é goleado
Time cruzmaltino não resiste ao bom futebol do Grêmio em Porto Alegre, 
leva de 4 a 0 e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

O 
Vasco voltou a ser go-
leado no Brasileirão e 
terminou mais uma ro-

dada na zona de rebaixamen-
to. O Cruzmaltino foi a Porto 
Alegre encarar o Grêmio e foi 
facilmente batido pela equipe 
gaúcha, que venceu por 4 a 0. 
Diego Souza fez valer a “lei do 
ex” e marcou duas vezes de 
cabeça. Pinares e Lucas Silva, 
de pênalti, fecharam o placar.

O primeiro tempo foi de 
correria por parte das duas 
equipes. O Grêmio  quase 
marcou logo no início. Pepê, 
aos 3 minutos, se antecipou à 
zaga do Vasco, mas a bola saiu 
a direita do goleiro Fernando 
Miguel. Aos 11, Ferreira subiu 
sozinho na área, mas cabe-
ceou sem direção.

Já o Vasco só conseguiu le-
var perigo com Léo Matos, aos 
13 minutos. O lateral pegou 
uma sobra na área e soltou um 
forte chute cruzado, defendido 
por Paulo Victor. Mais orga-
nizado, o Grêmio teve gol de 
Ferreira anulado, após toque 
na mão de Victor Ferraz na ori-
gem da jogada. Pouco depois, 
em mais um erro do setor de-
fensivo da equipe carioca, Die-
go Souza subiu mais alto do 

que a zaga e, de cabeça, balan-
çou a rede, fazendo com que o 
Grêmio fosse para o vestiário 
com a vantagem no marcador.

JOGO LOGO DECIDIDO

Na volta para o segundo tem-
po, o time gaúcho logo sacra-
mentou a vitória. Em uma es-
pécie de ‘replay’ do primeiro 
gol, Victor Ferraz cruzou para 
Diego Souza subir sem difi-
culdade e marcar em bela ca-
beçada. Dois minutos depois, 
após linda jogada trabalhada 
pelo ataque do Grêmio, Pi-
nares acertou um belo chute 
colocado, sem chances para o 
goleiro Fernando Miguel.

Com a vantagem, o Grêmio 
administrou a partida, contra 
um Vasco que não apresentava 
poder de reação. O clube gaú-

cho ainda teve algumas chan-
ces. A melhor delas com Pepê, 
que entrou cara a cara com 
Fernando Miguel e tentou en-
cobri-lo, mas a bola bateu ca-
prichosamente no travessão. 

Nos acréscimos, Lucas Sil-
va foi derrubado por Miran-
da na área. Ele mesmo ba-
teu o pênalti, com categoria, 
rasteiro, à direita do goleiro, 
e fechou o placar. A derrota 
deixa o Vasco no Z-4, em 17º 
lugar, afundado em uma série 
de problemas. O time volta a 
campo domingo para enfren-
tar o Fluminense, às 20h30, 
em São Januário. O Grêmio 
também terá uma importan-
te partida: encara o Santos, 
na quarta-feira, às 19h15, na 
partida de ida pelas quartas 
de final da Copa Libertadores.

 > Porto Alegre



O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 7.12.2020 ATAQUE   5O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 7.12.2020 ATAQUE   5

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Vasco

Diego Souza fez  
dois belos gols 

de cabeça e foi o 
principal destaque do 

time do Grêmio

FERNANDO MIGUEL: Mal protegi-
do, foi o menos culpado no desastroso 
desempenho da defesa. NOTA 4

MIRANDA: Tarde para apagar. 
Falhou no segundo gol e fez pênalti 
bobo. NOTA 2

MARCELO ALVES: Inseguro, deixou 
a desejar nos lances pelo alto, 
principalmente. NOTA 3

RIBAMAR: Isolado, não fez uma boa 
jogada. NOTA 3

LEANDRO CASTAN: Foi envolvido 
pela movimentação ofensiva do 
Grêmio. Saiu  no intervalo. NOTA 3

RICARDO GRAÇA: Pouco acrescen-
tou. O Grêmio fez mais três no 
segundo tempo. NOTA 3,5

LÉO MATOS: Arriscou uma boa 
finalização no primeiro tempo. Na 
marcação, deixou a desejar. NOTA 3

LEONARDO GIL: Correu, na maioria 
das vezes, em vão atrás de Ferreira, 
Pepê, Pinares... NOTA 4

MARCOS JÚNIOR: Disperso, perdeu 
bolas perigosas no meio. NOTA 3

JUNINHO: Não entrou atento, na 
‘voltagem’ que o jogo exigia. Pouco 
acrescentou. NOTA 3

NETO BORGES: Lento, sofreu com 
Ferreira. Errou a maioria das jogadas 
no ataque. NOTA 3

BENÍTEZ: Correu, marcou e arriscou 
finalizações, numa solitária atuação 
ofensiva. NOTA 5

TALLES MAGNO: Isolado na ponta, 
pouco criou. A solidão, no entanto, 
não justifica a má fase técnica. Erra 
dribles e jogadas simples. NOTA 3

TIAGO REIS: Entrou na fogueira e 
nada acrescentou. NOTA 3

GUSTAVO TORRES: Perdido, mas 
foi pouco acionado. NOTA 3

CARLINHOS: Apesar da vontade, 
não melhorou o poder de criação da 
equipe. NOTA 3

O time comandado por Renato 
Gaúcho foi o dono absoluto do jogo. 
Com ótima troca de passes e velocida-
de, controlou as ações e chegou à 
goleada. Destaque para Diego Souza. 

VASCO

GRÊMIO

ATUAÇÕES
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a palinha do apolinho
n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

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

Botafogo

Honda diz que vai 
ficar no Alvinegro
Após ameaçar deixar o clube, japonês 
promete esforço para mudar situação

O 
meia Keisuke Honda 
voltou a se manifes-
tar no Twitter após a 

derrota do Botafogo para o 
Flamengo, sábado, no Está-
dio Nilton Santos. Depois de 
ameaçar deixar o clube no 
dia da saída do técnico ar-
gentino Ramón Díaz, o japo-
nês garantiu sua permanên-
cia no Glorioso e afirmou 
que vai se esforçar para re-

verter a situação em que o 
clube se encontra na tabela 
do Campeonato Brasileiro.

“Não tenho palavras por-
que sei como vocês se sen-
tem… Mas não vou sair e fa-
rei um esforço para mudar 
essa situação com meus com-
panheiros”, escreveu o cami-
sa 4 da equipe alvinegra. 

Responsável por coman-

O meia Honda prometeu muita luta ao lado dos companheiros

VITOR SILVA/BOTAFOGO

dar o time à beira do campo 
no clássico diante do Fla-
mengo — o técnico Eduardo 
Barroca está com covid — , o 
auxiliar Felipe Lucena admi-
tiu que a situação do alvine-
gro é “muito ruim” no Bra-
sileiro. O Botafogo acumula 
cinco derrotas seguidas e 
ocupa a penúltima colocação 
com 20 pontos.  

“A partir do momento em 
que nós aceitamos esse desa-
fio, a gente sabia da situação 
do clube na tabela da compe-
tição, sabíamos que enfren-
taríamos uma situação que 
não é nada... na verdade, nes-
te momento, é muito ruim”, 
disse o auxiliar. “Mas chega-
mos para passar confiança 
para os jogadores, para eles 
pegarem o mais rápido pos-
sível nossa metodologia de 
trabalho. O objetivo final que 
é terminar com o Botafogo 
na Primeira Divisão da com-
petição”, completou.

O time volta a campo na 
quarta-feira, às 21h30, para 
enfrentar o líder São Paulo, 
no Estádio do Morumbi.

No primeiro jogo da 
decisão do Carioca 
Sub-20, Botafogo e 
Vasco empataram 
em 1 a 1 no Cefat

DIVULGAÇÃO

NÃO EXIJAM QUALIDADE

BOTAFOGO DE 
TANQUE VAZIO

PEDALADAS

 n O que resta para a torcida 
do Botafogo é esperar por 
um milagre que faça brilhar 
a estrela solitária, evitando 
o rebaixamento no Campeo-
nato Brasileiro. Nos 15 jo-
gos que restam a disputar 
na competição, sem o apoio 
da torcida no Estádio Nilton 
Santos, o time terá que en-
contrar forças para buscar 
os 25 pontos que tanto pre-
cisa. Jogando como nos pri-
meiros 30 minutos do jogo 
com o Flamengo, talvez con-
seguisse. O problema é que 
o gás acaba para uns, sobre-
carregando outros. O time 
alvinegro começa a partida 
com 11 e acaba com sete. 

 n Se o seu time vencer três 
partidas consecutivas, erga 
as mãos para o céu e agrade-
ça. As circunstâncias fizeram 
deste Campeonato Brasileiro 
uma verdadeira maratona no 
gelo, com escorregões, derra-
padas e tombos espetaculares. 
O vencedor subirá ao pódio 
todo dolorido. Qualquer um 
entre os quatro primeiros tem 
chance de ficar com a taça. 
Para isso, precisará contar 
com a sorte na reta final. As 
lesões musculares serão mais 
comuns a partir da chegada 
do verão, quando os jogado-

res, desgastados por essa 
sequência alucinante de jo-
gos e viagens em intervalos 
curtos, serão expostos a al-
tas temperaturas. Médicos 
e fisiologistas terão plantão 
permanente na missão de 
apoio aos treinadores na 
escolha dos que reúnam 
melhores condições físicas 
e abençoarão a Fifa pela 
possibilidade das cinco 
substituições. Isso sem fa-
lar na ameaça invisível da 
covid-19. Não me espantarei 
se em fevereiro pintar um 
campeão improvável.

 n O São Paulo segue fazen-
do o básico. Ganhou suan-
do em casa do Sport por 1 a 
0. Se vencer o Botafogo na 
quarta-feira, vai desgarrar 
na liderança do Campeo-
nato Brasileiro.

 n O técnico Rogério Ceni 
absolve Willian Arão e Vi-

tinho pelos pênaltis per-
didos recentemente, Ro-
drigo Caio e Gustavo Hen-
rique, pelas expulsões, e 
defende a renovação do 
goleiro Diego Alves. Se não 
fosse treinador de futebol, 
Ceni daria um belo advo-
gado de defesa.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n O Fluminense venceu o 
Athletico-PR por 3 a 1 e se-
gue abrindo espaço entre 
os que brigam na parte de 
cima da tabela. A galera 
está se beliscando para 
ver se é mesmo verdade.

 n O Vasco decepciona e 
volta a ser goleado, desta 
vez pelo Grêmio, que não 
teve muito trabalho para 
sapecar 4 a 0. O técnico Sá 
Pinto na beira da panela 
fumegante.


