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Odair Hellmann 
descreve proposta 
do Al Wasl como 
“irrecusável”, 
se despede do 
Fluminense 
e parte para 
comandar o clube 
dos Emirados 
Árabes. P. 2 e 3

Malas 
LU

C
A

S
 M

E
R

C
O

N

Ex-jogador de Botafogo e Vasco, Mauro Galvão aposta na permanência dos dois clubes na Série A.  P. 4 e 5

CONFIANÇA NA REABILITAÇÃO

prontas
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Fluminense

Odair Hellmann 
se despede 
do Tricolor, e 
Marcão assume
Treinador aceita oferta para dirigir equipe dos Emirados 
Árabes, deixa o Fluminense e diz que proposta foi “irrecusável”

O Fluminense oficializou 
ontem à tarde a saída 
de Odair Hellmann. O 

técnico aceitou a oferta do Al 
Wasl, dos Emirados Árabes, 
e deixará o clube imediata-
mente. Em nota oficial, o Tri-
color anunciou que Marcão 
vai comandar a equipe até o 
fim do Campeonato Brasilei-
ro, em fevereiro de 2021.

De acordo com informa-
ções do portal “globoesporte.
com”, a oferta do Al Wasl gira 
em torno de US$ 2,1 milhões 
por 18 meses (R$ 10,7 milhões) 
mais premiações. O que cor-
responderia a R$ 600 mil por 
mês apenas em vencimentos. 
Atualmente o treinador recebe 
cerca de R$ 250 mil. O auxiliar 
Maurício Dulac também irá 
para o clube árabe.

Em 50 jogos no comando 
do Fluminense, Odair teve 
24 vitórias, 12 empates e 14 
derrotas, com 56% de apro-
veitamento. O time marcou 
75 gols e sofreu 47. Sob seu 
comando, o Tricolor conquis-
tou a Taça Rio.

“O Fluminense agradece o 
trabalho realizado por Odair 

Hellmann e Maurício Dulac à 
frente da equipe e lhes deseja 
sucesso em suas carreiras”, 
afirmou o clube tricolor, na 
nota oficial. 

Após o Fluminense confir-
mar a sua saída, Odair Hell-
mann também se manifestou 
e agradeceu o carinho da tor-
cida tricolor. O comandante, 
de malas prontas para assu-
mir o Al Wasl, citou a ‘pro-
posta irrecusável’ do clube 
saudita e agradeceu Mário 
Bittencourt e Paulo Angioni, 
que segundo Odair, tentaram 
a permanência do treinador.

“Após 50 jogos completa-
dos em meio a uma tempora-
da absolutamente atípica no 
futebol mundial, deixo o Flu-
minense com o sentimento 
de gratidão e a sensação de 
ter cumprido com o meu de-
ver. Gratidão por encontrar 
as portas abertas, vinte anos 
após minha passagem como 
atleta, para o retorno como 
treinador. Dever cumprido 
por ter entregue todos os dias 
o meu melhor, com muita de-
dicação e trabalho”, afirmou 
Odair, em sua nota oficial.

 N O Fluminense terá o desfalque 
de Calegari e Luiz Henrique para os 
seus próximos dois confrontos do 
Brasileiro. Convocados para trei-
nos da seleção brasileira sub-20, 
os jogadores serão liberados pelo 
Tricolor para se juntar ao elenco 
que se prepara para a disputa do 
Torneio Quadrangular Internacio-
nal, até o dia 18 deste mês. 

A decisão de não pedir a libe-
ração da CBF acontece pelo bom 
relacionamento do Tricolor com 
a entidade e também porque o 

clube carioca entende que o pe-
ríodo de experiência é positivo 
para os jogadores da base.

Calegari e Luiz Henrique não 
vão enfrentar o Vasco, no dia 13, 
em São Januário; e dia 16, o Atlé-
tico-GO, no estádio Antônio Ac-
cioly. O lateral-direito vinha sendo 
titular nas últimas partidas. Igor 
Julião foi afastado do grupo na 
última partida por sintomas gri-
pais. O jogador ainda será reava-
liado. Caso não tenha condições, 
o jovem Daniel pode ter chances.

CALEGARI E LUIZ HENRIQUE NA SELEÇÃO

Em 50 jogos 

no comando 

do Fluminen-

se, Odair teve 

24 vitórias, 12 

empates e 14 

derrotas, com 

56% de apro-

veitamento

Odair 
Hellmann 

deixa o 
Tricolor tendo 
conquistado a 

Taça Rio
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Fluminense

 N Recuperado de uma lesão 
no tornozelo direito, Fred trei-
nou com o elenco na semana 
passada e não tinha nenhum 
impedimento médico de es-
tar em campo contra o Athle-
tico-PR. No entanto, por não 
estar na forma física ideal, 
o jogador foi poupado pela 
comissão técnica da partida 
contra o Furacão, no último 
sábado. No domingo, dia de 
folga do grupo, o atacante 
postou que pedalaria cerca 
de 100 km em Minas Gerais.

Na ferramenta “Stories”, 
no Instagram, o atleta re-
gistrou vídeo e fotos da sua 
pelada, acompanhado de 
amigos pessoais. Entre as 
postagens, ele dizia: “Par-
tiu pedal 3 dígitos”, dando a 
entender que pedalaria algo 
acima dos 100 km.

Fred já mostrou ser um 
amante do ciclismo. Na sua 
volta para o Fluminense, o 
atacante percorreu de Belo 
Horizonte até as Laranjeiras, 
no Rio de Janeiro, de bicicleta. 

FRED SE 
DEDICA AO 
CICLISMO

Marcos Paulo está na mira da Inter de Milão

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

 N Sem ter renovado com o Fluminen-
se, Marcos Paulo poderá assinar um 
pré-contrato com outro clube a partir 
de janeiro, caso as duas partes não se 
acertem antes. Com isso, o interesse 
da Inter de Milão no jogador se tornou 
público. Os rumores têm aumentado 
tanto que o jornal “La Gazzetta dello 
Sport” destacou o jovem.

A publicação cita que Marcos Pau-
lo se tornou conhecido por olheiros 
da Inter ao vê-lo em jogos das sele-
ções de base de Portugal. O fato de 
o atacante ter o passaporte europeu 

MARCOS PAULO: DESTAQUE NA ITÁLIA
(português) é um facilitador para 
que a contratação aconteça. “Em 
sua terra natal há quem o compa-
re a Neymar, mas ele tem muito 
menos imprevisibilidade e um 
físico bem diferente: um 1,86 m 
de altura e não lhe falta força. O 
que falta, no entanto, é a conti-
nuidade a ponto de perder o lu-
gar no time antes da pandemia. 
No verão, Marcos Paulo parecia 
destinado a deixar o Flu: Lille ou 
Marseille. O próximo será a Inter?”, 
finaliza o texto do jornal.

Fred em dia de ciclismo

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Vasco

V
asco e Botafogo vivem 
situações bem delica-
das no Campeonato 

Brasileiro. Ambos ocupam 
no momento a incômoda 
zona de rebaixamento e vêm 
em sequências negativas. Ex-
jogador e vitorioso nas duas 
equipes, Mauro Galvão acre-
dita em uma possibilidade de 
volta por cima dos dois clu-
bes. Na opinião do ex-zaguei-
ro, as equipes que rondam a 
zona de rebaixamento não 
têm elencos superiores aos 
de Vasco e Botafogo.

“Acho que, apesar do mo-
mento delicado na tabela, 
tanto o Vasco quanto o Bo-
tafogo têm condições totais 
de sair dessa posição e ficar 
na Série A. Observando as 

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br 

Exclusivo!

 N Em momento delicado no 
Campeonato Brasileiro, o Bota-
fogo vê a cada rodada o seu ris-
co de rebaixamento aumentar 
ainda mais. Com a derrota para 
o Flamengo, no último sába-
do, o clube alvinegro agora tem 
83% de risco de queda para a 
Série B, de acordo com o site 
“Infobola”.

Segundo os cálculos do ma-
temático Tristão Garcia, o Glo-
rioso precisa somar 27 pontos 
para evitar qualquer risco de 

AGONIA ALVINEGRA NO CAMPEONATO

rebaixamento. 
Isso significaria que a equipe 

carioca teria que vencer nove das 
13 partidas que restam até o fim 
do Campeonato Brasileiro. No en-
tanto, a equipe alvinegra pode se 
salvar com uma pontuação menor.

No momento, o clube carioca 
tem 20 pontos, cinco a menos que 
o Sport, primeira equipe fora da 
zona de rebaixamento. O Glorioso 
tem um jogo a menos, que irá cum-
prir amanhã, diante do São Paulo, 
no Morumbi.

Ex-zagueiro diz que Vasco e Botafogo, atualmente 
no Z-4 do Brasileiro, têm chances de dar a volta por 
cima: ‘Os adversários na tabela não são superiores’

Mauro Galvão 
aposta na recuperação
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Botafogo

equipes que estão em uma si-
tuação semelhante a dos dois 
clubes, a gente não vê que são 
equipes com elencos superio-
res”, afirmou Mauro Galvão, 
em entrevista ao O DIA.

DECISÕES EQUIVOCADAS
Na penúltima colocação, o Bo-
tafogo vive na tabela a situação 
mais delicada. Apesar de estar 
confiante em uma recuperação 
do clube em que foi bicampeão 
carioca em 1989 e 1990, Mauro 
Galvão crê que a equipe alvi-
negra tomou decisões equivo-
cadas que deixam a sua missão 
um pouco mais complicada 
que a do rival cruzmaltino.

 N Em situação delicada, o Vasco 
vem vendo o risco de rebaixa-
mento no Brasileiro aumentar 
a cada rodada. De acordo com 
informações do site “Infobola”, 
que tem cálculos do matemáti-
co Tristão Garcia, o risco de re-
baixamento do clube da Colina 
já é de 39%.

Apenas três clubes têm mais 
riscos de jogar a Série B na pró-
xima temporada que o Vasco. 
Em primeiro lugar, o lanterna 
Goiás com 94%, depois vem o 

CRUZMALTINO VÊ PERIGO AUMENTAR
Botafogo com 83%, em seguida 
o Coritiba com 76%. Na frente do 
Vasco, com menos risco de queda 
que o Cruzmaltino vem o Sport com 
35%. As outras equipes têm menos 
de 20% de riscos de rebaixamento.

No momento, o Cruzmaltino tem 
24 pontos e está na zona de rebai-
xamento, com um ponto a menos 
que o Sport. 

O Vasco tem um jogo a menos, 
um confronto adiado válido pela 
primeira rodada da competição, 
contra o Palmeiras, fora de casa.

“Talvez a situação do Bo-
tafogo seja mais complicada, 
por conta das mudanças de 
técnico, algo que foi uma ro-
tina ao longo da temporada. 
Além disso, chegaram alguns 
reforços que tinham a mes-
ma característica de outros 
jogadores que já estavam no 
elenco. Fica em uma situação 
mais difícil, mas com condi-
ções de se recuperar”, disse.

HORA DE RETOMAR O RUMO
Em relação ao Vasco, Mauro 
acredita que a equipe precisa 
retomar o que havia fazendo 
nas últimas rodadas, antes da 
eliminação para o Defensa y 

Justicia, pela Sul-America-
na. O Cruzmaltino conseguiu 
pontos importantes, como o 
empate com o São Paulo e a vi-
tória sobre o Sport, no Recife.

“O Vasco está vivendo um 
período bastante delicado, 
após a eliminação da Sul-A-
mericana e tem que retomar 
o rumo certo. Encaixar nova-
mente a equipe, voltar a jogar 
de forma mais simples e obje-
tiva, que é o mais importante 
nesse momento. Tem totais 
condições de se recuperar 
com um sistema mais simples 
e colocar os melhores jogado-
res que tem na sua equipe 
para jogar”, concluiu.

FOTOS ARQUIVO O DIA

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Mauro Galvão 
em passagens 
como jogador: 

ele defendeu 
Botafogo (à 

esquerda, 
ao lado de 

Maurício), e 
Vasco



6   ATAQUE TERÇA-FEIRA, 8.12.2020  I  O DIA6   ATAQUE TERÇA-FEIRA, 8.12.2020  I  O DIA

Flamengo

Afastado do 
profissional, 
Lincoln treina com 
jogadores da base
Pafos, do Chipre, tem acordo para contratar o jovem, 
que descumpriu orientação de reforçar o sub-20 

A situação de Lincoln no 
Flamengo está cada 
vez mais insustentável. 

Depois de o jogador e seus re-
presentantes não aceitarem 
a orientação da diretoria de 
“descer” para reforçar o sub-
20 em um jogo do Campeo-
nato Brasileiro da categoria, 
o atacante foi afastado do 
elenco profissional desde en-
tão. Ontem, segundo apurou 
a reportagem, o jovem de 19 
anos (completa 20 no próxi-
mo dia 16) participou da ati-
vidade comandada pelo téc-
nico Leonardo Cherede com 
outros nove atletas do sub-18 
que não costumam ser rela-
cionados para jogos, no Ni-
nho do Urubu, e estava com 
cara de poucos amigos.

Na quinta-feira, após se 
negar a viajar para reforçar o 
sub-20 do Flamengo contra o 
Bahia, em Salvador, Lincoln 
foi advertido e liberado da 
atividade do profissional. Na 
sexta e no sábado, participou 
do treinamento com o sub-20 

e não foi relacionado para o 
confronto com o Vitória, na 
Gávea, no último domingo. 
Enquanto isso, o zagueiro 
Noga, o lateral-esquerdo Ra-
mon e o atacante Lázaro, que 
não foram convocados por 
Rogério Ceni para o duelo 
contra o Botafogo pelo pro-
fissional, estiveram em cam-
po pelo sub-20.

SEM CLIMA
Lincoln está sem clima no 
Flamengo e tem a chance de 
deixar o clube carioca nos 
próximos dias. O Pafos, do 
Chipre, entrou em acordo 
com a diretoria rubro-negra 
e pagará US$ 4 milhões, cerca 

A situação de 
Lincoln está 
insustentável 
no Flamengo e 
sua saída deve 
ser anunciada

de R$ 20 milhões, por 75% dos 
direitos econômicos, em oito 
parcelas. Entretanto, a nego-
ciação para ser concretizada 
precisa do aval do atacante, 
que a princípio não gostaria 
de atuar no Chipre.

Porém, diante dos últimos 
ocorridos, os representantes 
de Lincoln, que antes descar-
tavam qualquer possibilida-
de de negociação com o Pafos, 
agora admitem ouvir o que o 
clube do Chipre tem para ofe-
recer ao jovem atacante. Se-
gundo apurou a reportagem, 
o time cipriota oferecerá qua-
tro anos de contrato, venci-
mentos milionários, luvas, 
casa e carro pagos pelo time.

Lincoln participou 
ontem da atividade 
com outros nove 
atletas do sub-18 no 
Ninho do Urubu

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

 N A vitória sobre o Botafogo 
por 1 a 0, no sábado, no Nil-
ton Santos, no Campeonato 
Brasileiro, somado ao trope-
ço de Palmeiras, Internacio-
nal, Santos e Atlético-MG, 
aumentou as chances ma-
temáticas do Flamengo na 
competição. 

Em terceiro lugar na ta-
bela, a equipe comandada 
por Rogério Ceni se tornou a 
segunda com mais possibi-
lidades, de acordo com o site 
“Infobola”.

Segundo os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, 
o Rubro-Negro pulou de 10% 
para 14% de chances de ser 
campeão. O líder São Paulo 
é o clube com mais possibi-
lidades. Na ponta, o Tricolor 
paulista alimenta 63% de 
possibilidades de conquistar 
o título brasileiro.

Em segundo lugar, com 
um jogo a mais que o Fla-
mengo, o Galo tem 9%, em 
seguida vem o Grêmio com 
7%. O Palmeiras tem 3%, o 
Fluminense tem 2%. Inter e 
Santos aparecem com 1% de 
possibilidades. 

CHANCES 
DE TÍTULO 
AUMENTAM
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Lewandowski vence 
votação dos melhores
Polonês fica no topo da eleição da revista inglesa ‘Four Four Two’

A 
conceituada revista in-
glesa ‘Four Four Two’ 
escolheu os seus melho-

res jogadores do mundo na 
temporada. O resultado po-
derá ser conferido na edição 
de janeiro, que estará dispo-
nível na próxima sexta-feira. 
E quem ficou no topo da lista 
foi o atacante polonês Robert 
Lewandowski, do Bayer de 
Munique, da Alemanha. No 
feminino, quem venceu a vo-
tação online foi a dinamar-

Lewandowski: 
camisa 9 
do Bayern 
faturou todos 
os títulos que 
disputou

quesa Pernille Harder, do 
Chelsea, da Inglaterra.

Ao todo participaram da 
votação 101 jornalistas de 101 
países. O camisa 9 do Bayern 
ganhou praticamente com 
unanimidade: 87 dos 101 vo-
tantes (86%). Mas não é para 
menos, uma vez que o golea-
dor faturou todos os títulos 
que disputou (Copa da Ale-
manha, Campeonato Alemão, 
Liga dos Campeões, Superco-
pa da Alemanha e Superco-

pa da Europa) e ainda foi o 
artilheiro dos três primeiros 
torneios. Fez, até o momento, 
42 gols em 41 jogos por clube 
e seleção.

Lewandowski está entre os 
11 finalistas ao Fifa The Best, 
similar à Bola de Ouro da 
“France Football”, mas com a 
chancela da entidade que co-
manda o futebol mundial. O 
prêmio, válido pela tempora-
da 2019/20, será entregue no 
dia 17 de dezembro.

Pai de Mbappé sai 
em defesa de filho 
depois de críticas

Atacante francês 
não vive bom 
momento na 
temporada

O momento de Kylian Mbap-
pé no PSG não é bom. O pai 
do jogador, Wilfried Mbap-
pé, defendeu o filho após di-
versas críticas pelo seu de-
sempenho na temporada. 
Além disso, ele também fa-
lou a respeito de um possível 
interesse do Real Madrid no 
francês.

“Seu desempenho não 
está tão bom, mas não é (tão 
ruim) como as pessoas que-
rem que acreditemos. Se te-

Mbappé vem sendo criticado pelo seu desempenho na temporada

mos que nos preocupar com 
jogadores da estatura de Ky-
lian, vamos ter que nos preo-
cupar com muitos jogado-
res”, disse Wilfried ao jornal 
francês “Téléfoot”.

Sobre a possibilidade de 
o jovem ir jogar no Real Ma-
drid, o pai de Mbappé mi-
nimizou qualquer tipo de 
transferência sendo venti-
lada sobre o seu filho.

“Se me preocupa? Nem 
um pouco. Por que teríamos 
que nos incomodar com 
tudo o que dizem? Ele não 
pode atrapalhar, ele joga 
em um grande time e está 
rodeado de grandes jogado-
res. Isso permite que ele se 
aproxime de seus sonhos e 
ambições “, finalizou.

Hulk anuncia a saída do Shanghai SIPG
Dono de um salário de mais 
de R$ 100 milhões, o atacan-
te Hulk anunciou a sua saída 
do Shanghai SIPG, da China. 
Aos 34 anos, o jogador está no 
radar do Palmeiras, que vai 
aguardar mais um momento Aos 34 anos, Hulk deixa a China

para conversar com o atleta. 
Torcedor declarado do Verdão, 
Hulk se aproximou do clube no 
início desta temporada.

Além do Palmeiras, equi-
pes dos Estados Unidos e dos 
Emirados Árabes também 

estariam no páreo. O Vasco, 
através do advogado Leven 
Siano, que aguarda decisão 
da Justiça para ser declara-
do oficialmente presidente 
do clube, foi outro brasileiro 
que demonstrou interesse na 

contratação do astro.
“Hoje um dia tão importan-

te quanto ao que me apresen-
tei. Hoje é dia de despedir-me 
do Shanghai SIPG, time em 
que fui acolhido com muito 
carinho”, afirmou Hulk.
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

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

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 / DOMINGO

São Paulo 1 x 0 Sport Morumbi

Grêmio 4 x 0 Vasco Arena do Grêmio

Atlético-MG 2 x 2 Internacional Mineirão

24ª RODADA / ONTEM

*Atlético-GO  x  Goiás Antônio Accioly

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

 n Até quinta-feira, por ques-
tão contratual, o Flamengo 
terá que acionar a Fiorentina 
e fazer valer a opção de com-
pra para garantir Pedro em 
definitivo. 14 milhões de eu-
ros (R$ 87,5 milhões), pagos 
de forma parcelada, separam 
o casamento definitivo do ar-
tilheiro com o Rubro-Negro. 
Mas deve mesmo acontecer, 
tanto é que já está até no or-
çamento para 2021. E vale a 
pena. Nem preciso dizer os 
motivos. Pedro sempre mos-
trou em campo.

JÁ ESTÁ NO 
ORÇAMENTO 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

AGORA É APROVEITAR 

O
dair Hellmann deixou o Fluminense. Após 
receber uma proposta “irrecusável”, nas 
próprias palavras do treinador em nota 

de despedida, ele sai do Tricolor após um gran-
de trabalho. Estamos falando de um time com 
folha salarial que não ultrapassa os 5 milhões 
de reais e está em quinto no Brasileirão, com 39 
pontos. Odair sai do Flu garantindo a permanên-
cia na Série A, faltando 14 jogos para o fim. Ele 
sai recebendo cerca de 250 mil reais e irá ganhar, 
no Al-Wasl, R$ 600 mil. Difícil segurar. Mas ele 
deixa um elenco com pensamento positivo, bem 
treinado e capaz de continuar acreditando no 
próprio potencial. A diretoria manterá Marcão, 
auxiliar permanente, até o fim da temporada. 
Marcão, experiente e querido, vai manter a linha 
de trabalho de Odair. O Fluminense pode até não 
se manter no topo, mas estará entre os oito colo-
cados e rumo à Libertadores se continuar nessa 
linha de raciocínio e filosofia. Vai doer, é claro 
que vai. Agora é aproveitar o legado que Odair 
deixou no Tricolor. 

Marcão comanda o Fluminense até o fim da temporada

 n É, pelo visto, Sá Pinto, 
mesmo depois de duas go-
leadas e uma eliminação 
em uma semana, 12 jogos e 
apenas 2 vitórias à frente do 
Vasco e com parte do grupo 
rachado com o treinador, 
vai continuar no comando 
do Gigante da Colina para 
o clássico diante do Flumi-
nense. A “semana cheia” de 
treinos parece ser a última 
chance da diretoria para o 
português mostrar trabalho 
à frente do Vasco. Será que 
sai alguma coisa? 

SOBREVIDA AO 
PORTUGUÊS 

O CENÁRIO ATERRORIZA, MAS AINDA DÁ 

 n O Botafogo tem 20 pontos e está em 19º no Brasileiro. O 
que assusta mais que o time jogando é comparar alguns nú-
meros. Em 2014, quando foi rebaixado, o Alvinegro venceu 
seis partidas após 23 jogos. Já em 2020 o número cai pela 
metade: apenas três vitórias, todas no 1° turno. Quando 
Barroca realmente começar a treinar, creio que isso mude. 
Que dá medo, dá. Dá também para escapar. 

DANIEL CASTELO BRANCO

*Obs. Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.


