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Em episódio inédito, PSG e Basaksehir abandonam campo após ofensa racista em duelo pela 
Liga dos Campeões. Neymar, ao lado de Demba Ba e Mbappé, lidera a retirada dos jogadores . P. 6

Futebol 1 x 0 Racismo
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Vasco

A
pesar da pressão, o 
Vasco decidiu man-
ter o técnico Ricar-

do Sá Pinto até o clássico 
contra o Fluminense, do-
mingo, em São Januário, 
pelo Brasileiro. Segundo o 
portal ‘Esporte News Mun-
do’, o posicionamento do 
vice de futebol, José Luís 
Moreira, foi decisivo.

O dirigente entende que 
Ricardo Sá Pinto ainda 
não teve tempo para im-
plementar a sua filosofia 
de jogo. Além disso, existe 
a consideração pelo fato 
do treinador ter aceitado o 
desafio de deixar Portugal 
para iniciar um trabalho 
com a temporada na meta-
de e em meio à pandemia.

Com 24 pontos e na zona 
de rebaixamento do Bra-
sileiro, a pressão sobre o 
treinador aumentou muito 
após a eliminação na Sul
-Americana e a goleada 
para o Grêmio, domingo, 
em Porto Alegre.

REUNIÕES PRESIDENCIAIS
Em suas últimas semanas 
de mandato como presi-
dente do Vasco, Alexandre 
Campello resolveu mar-
car uma reunião com os 
dois candidatos vencedo-
res das duas eleições do 
Cruzmaltino para tratar 
da transição. 

O encontro com Jorge 
Salgado seria ontem. Le-
ven Siano é aguardado 
para uma conversa hoje, 
mas a data ainda não está 
fechada. As informações 
são do repórter da Band, 
Lucas Pedrosa.

Jorge Salgado venceu a 
segunda eleição do clube 
carioca, ocorrida no dia 
14 de dezembro de forma 
online. Enquanto isso, 
Leven Siano levou a me-
lhor no primeiro pleito, 
que aconteceu no dia 7 de 
dezembro, de maneira fí-
sica. A definição do novo 
presidente do Cruzmalti-
no deverá acontecer ainda 
neste ano.

DANIEL CASTELO BRANCO

Ricardo Sá Pinto ganha 
sobrevida até o clássico
Após pedido de vice de futebol, diretoria decide manter técnico no comando do Vasco 

Só uma 
vitória sobre 

o Fluminense 
pode evitar a 
demissão de 

Ricardo Sá 
Pinto
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Flamengo

Marcos Braz tenta 
última investida 
pela permanência 
do goleiro Diego 
Alves no Mengão
Vice-presidente considera o jogador um dos pilares 
do elenco rubro-negro e tenta uma renovação de 
contrato por valores mais baixos do que os acertados

Além das negociações en-
volvendo os atacantes 
Lincoln, que pode ser 

vendido, e Pedro, que pode 
ser comprado em definitivo, o 
Flamengo também tem outra 
questão para resolver. O con-
trato de Diego Alves se enca-
minha para o fim e os indícios 
são de que o jogador não deve 
permanecer no Rubro-Negro. 
No entanto, segundo a ‘ESPN’, o 
vice-presidente do clube, Mar-
cos Braz, deve tentar nova in-
vestida pelo goleiro de 35 anos.

Braz vê Diego Alves como 
um dos pilares do elenco vito-
rioso do Flamengo, líder moral 
e técnico do time. Ele tenta ago-
ra convencer o goleiro e o staff 
do atleta a renovar por um valor 
menor que o antes ofertado, ve-
tado pelo departamento finan-
ceiro do Flamengo. Contudo, é 
por conta desse veto que Diego 
Alves teria ficado mais chatea-
do. Até dia 31 de dezembro, o 
arqueiro defende o Flamengo 
por mais três partidas.

O Flamengo treinou na ma-
nhã de ontem e deu continui-
dade à preparação para pegar 
o Santos, domingo, às 16h, no 
Maracanã, pelo Brasileirão. A 
boa notícia foi que, pela primei-
ra vez, Gabigol treinou com os 
demais jogadores do elenco 
após o departamento médico 
constatar um desequilíbrio 
muscular no camisa 9.

Gabigol desfalcou o Flamen-
go nos dois últimos jogos, con-
tra Racing e Botafogo, e tem 
grandes chances de retornar 
à equipe no final de semana, 
diante do Santos, seu ex-clube.

O lado negativo do treino 
foram as ausências de Diego 
e Bruno Henrique. O camisa 
10, com dores musculares na 
panturrilha, fará trabalho es-
pecial ao longo da semana para 
aprimorar a parte física, já que 
não está 100% desde que sofreu 
uma lesão muscular na coxa.

Já Bruno Henrique, que 
sentiu dores no tendão do joe-
lho direito, não teve contusão 
constatada, mas fará os mes-
mos trabalhos específicos que 
Diego será submetido antes da 
partida contra o Santos. 

O goleiro Diego 

Alves tem 

contrato até o 

dia 31 e mais 

três jogos pelo 

Flamengo

 ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

 N Eliminado da Libertadores, o 
Flamengo recebeu notícias ne-
gativas da Conmebol ontem. 
Os zagueiros Thuler e Natan, 
expulsos contra o Racing, em 
Avellaneda, foram punidos 
com dois jogos de suspensão. 
Como já cumpriram um jogo 
na suspensão automática, re-
lativa à partida no Maracanã, 
eles estão fora da estreia da 
equipe na próxima Libertado-
res que o Rubro-Negro atuar, 
caso ainda estejam no Fla-
mengo, que também recebeu 
multas da Conmebol: terá que 
pagar R$ 5.300 por cada ato 
de indisciplina dos zagueiros. 

ZAGUEIROS 
SÃO PUNIDOS 
POR EXPULSÃO
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São Paulo

Entidade tira técnico, com Covid, do jogo contra o São Paulo

E
duardo Barroca não 
comandará o Botafo-
go na partida contra o 

São Paulo, hoje, às 21h30, no 
Morumbi, pelo Campeonato 
Brasileiro. Apesar de estar 
assintomático em relação à 
Covid-19, o treinador não foi 
liberado pela CBF, que exi-
ge dez dias de isolamento 
a partir do teste positivo, e 
não poderá fazer sua estreia 
à frente do Alvinegro. A in-
formação foi publicada ini-
cialmente pelo jornalista 
Thiago Franklin.

O Botafogo recebeu a res-
posta da entidade na manhã 
de ontem. Com isso, Felipe 
Lucena, auxiliar de Eduar-
do Barroca, estará à frente 
da equipe no duelo de hoje, 
na capital paulista. Barroca 
começou a ter sintomas da 
Covid-19 no último dia 29. 
Desde então, está afastado 
do clube e trabalhando re-
motamente. Substituto de 
Ramón Díaz, ele ainda não 
chegou a estrear no comando 
do Botafogo.

IMPROVISO NA LATERAL
Em situação desesperadora 
no Campeonato Brasileiro, 

o Botafogo tenta encontrar 
forças para a partida contra 
o líder São Paulo, em parti-
da adiada ainda do primeiro 
turno. Há oito jogos sem ven-
cer, o Alvinegro terá que im-
provisar um lateral esquer-
do em sua luta para tentar 
se afastar do temido Z-4 da 
competição. 

Expulso no clássico contra 
o Flamengo, domingo, no Nil-
ton Santos, Victor Luis cum-
prirá suspensão automática. 
Seu substituto imediato, Gui-
lherme Santos, está lesionado 
e não tem previsão de retorno 
aos gramados - tem uma lesão 
grau 3 e é possível que só este-
ja à disposição na reta final da 
competição.

Sem os dois jogadores à 
disposição, a solução será 
improvisar o zagueiro Rafael 
Forster, que joga pelo lado 
esquerdo, ou lateral-direito 
Gustavo Cascardo, que ainda 
nem sequer estreou pelo Bo-
tafogo desde quando foi con-
tratado, no final de setembro.

O Botafogo ainda pode ter 
outra mudanças. De acordo 
com informações do portal 
“FogãoNet”, o meia japonês 
Honda deverá ser barrado 
para o duelo contra o São 
Paulo. 

Local: Morumbi. Árbitro: Ricardo 
Marques Ribeiro (MG). Horário: 21h30

SÃO PAULO

BOTAFOGO

Thiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, 
Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, 
Tchê Tchê (Vitor Bueno ou Hernanes) e Igor 
Gomes; Luciano e Brenner.  
Técnico: Fernando Diniz

Diego Cavalieri, Marcinho, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; José 
Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; 
Lucas Campos, Kalou e Pedro Raul. 
Técnico: Felipe Lucena

FICHA TÉCNICA

CBF impede 

estreia de 

Barroca no Fogão
 > São Paulo

O Botafogo precisa 
vencer o São Paulo 
para se manter 
na briga pela 
fuga de mais um 
rebaixamento
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VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

 N O Botafogo corre para 
não perder os destaques 
da equipe sub-20, que co-
lhe bons frutos no Carioca e 
no Campeonato Brasileiro 
da categoria. A diretoria já 
iniciou conversas e está na 
fase inicial de negociações 
para a renovação do con-
trato do zagueiro Wesley, 
de 19 anos, titular do time 
comandado por Ricardo 
Resende.

O defensor pertence ao 
Três Passos Atlético Clube, 
que tinha a maior parte dos 
direitos econômicos de Luís 
Henrique, vendido ao Olym-
pique de Marselha-FRA. O 
atual vínculo de Wesley com 
o Botafogo termina dia 25 de 
janeiro de 2021 e ele pode sair 
sem custos.

A boa relação entre o Alvi-
negro e o TAC pesa para que 
o defensor continue em Ge-
neral Severiano. As partes já 
iniciam as conversas e é pro-
vável que a parte burocrática 
seja intensificada após a final 
da Taça Rio sub-20, sábado, 
contra o Vasco. Wesley é um 
dos destaques do time sub-
20 do Botafogo. Ele chegou a 
ser relacionado para um jogo 
do profissional - na derrota 
para o Grêmio. 

CLUBE NEGOCIA 
RENOVAÇÃO DE 
JOIA DA BASE

Botafogo

Diagnosticado 
com covid-19, 
Eduardo 
Barroca teve 
a reestreia 
pelo Botafogo 
adiada

Zagueiro 
Wesley em 

ação pelo 
Botafogo

ARQUIVO PESSOAL
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Dia histórico para o futebol mundial
Atletas de PSG e Basaksehir abandonam campo após ofensa racista de quarto árbitro em jogo da Champions

A 
terça-feira, 8 de dezem-
bro de 2020, ficará mar-
cada por um momento 

histórico no futebol mundial. 
Os times do Paris Saint-Ger-
main e Basaksehir se retira-
ram de campo, em jogo pela 
Liga dos Campeões, quando o 
placar estava 0 a 0, após uma 
acusação de racismo por par-
te do quarto árbitro, o romeno 
Sebastian Colescu. O duelo será 
retomado hoje.

A situação ocorreu aos 14 
minutos do primeiro tempo, 
quando a partida foi interrom-
pida por conta de uma revolta 
vinda do banco de reservas do 
clube turco. O motivo: ofensas 
racistas de Coltescu ao cama-
ronês Pierre Webó, membro da 

AFP

comissão técnica do time turco. 
Após muita discussão, os 

jogadores das duas equipes 
decidiram abandonar o cam-
po. Liderados por Demba Ba, 
Neymar e Mbappé, eles se reti-
raram do gramado. A Uefa co-
gitou a retomada do jogo, mas 
o elenco do Basaksehir decidiu 
não voltar a campo. 

O problema aconteceu após 
falta cometida por Kimpembe 
sobre Gulbrandsen, que não 
recebeu cartão amarelo, dado 
anteriormente a dois jogado-
res do Basaksehir - Tekdemir e 
Rafael -, o que gerou revolta na 
comissão técnica do time tur-
co. O técnico, Okan Buruk, foi 
advertido. Em seguida, Webó, 
revoltado, reclamou das pala-

vras do quarto árbitro. 
O camaronês foi punido 

com o cartão vermelho, o que 
aumentou a confusão. Foi 
possível ouvir Demba Ba per-
guntando ao árbitro da parti-
da, o romeno Ovidiu Hategan, 
“por que na hora de falar de 
um cara branco você diz ‘esse 
cara’, e na hora de falar de um 
cara negro você diz ‘esse cara 
preto’?”, em referência ao que 
o quarto árbitro teria dito.

O episódio causou indigna-
ção por se tratar de uma ação 
de uma autoridade da parti-
da e por ser em um dos maio-
res campeonatos do mundo. 
Jogadores e clubes de todos 
os continentes censuraram a 
postura do quarto árbitro.

Partida foi paralisada aos 14 
minutos do primeiro tempo. 

Demba Ba, Neymar e Mbappé 
lideram movimento de 
retirada dos jogadores

 N No duelo entre Messi e Cris-
tiano Ronaldo, melhor para o 
português e a Juventus, que 
venceu o Barcelona por 3 a 0, 
ontem, no Camp Nou, pela Liga 
dos Campeões. O camisa 7 mar-
cou duas vezes de pênalti e Mc-
Kennie completou o placar. Com 
o resultado, o time italiano se 
classificou às oitavas de final na 
liderança do Grupo G.

A Juventus não se intimidou 
e criou as melhores oportuni-
dades. Aos 13 minutos, Cristia-
no Ronaldo foi derrubado por 
Ronald Araújo e o juiz marcou 
pênalti. O camisa 7 bateu e 

converteu. Pouco depois, Cua-
drado cruzou na medida para 
McKennie, de voleio, ampliar.

No segundo tempo, quando 
o Barcelona buscava a reação, a 
bola bateu na mão de Lenglet, 
aos cinco minutos, e com o auxí-
lio do VAR, nova penalidade foi 
marcada. CR7 bateu forte e fez o 
terceiro gol da Juventus. Foi o 36º 
confronto entre Messi e CR7, e o 
português levou a melhor pela 11ª 
vez. O argentino venceu 16 vezes e 
houve nove empates em duelos 
com os dois craques. Com os gols 
marcados, CR7 chegou à marca de 
21, enquanto Messi tem 22.

CR7 FAZ DOIS E JUVE BATE O BARÇA
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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 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 24 6 10 8 20 28 -8 38,9%

 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 19 24 4 7 13 25 40 -15 26,4%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

18ª RODADA / JOGO ADIADO / HOJE

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 / SEGUNDA-FEIRA

Atlético-GO 0 x 1 Goiás Antônio Accioly

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

a palinha do apolinho
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

BYE, BYE, BRASIL

TODOS COM  
O BOTAFOGO

PEDALADAS

 n O Botafogo terá ao seu 
lado, hoje à noite, no Mo-
rumbi, a maior torcida do 
Brasil no decisivo duelo 
contra o São Paulo. As gale-
ras de Atlético MG, Flamen-
go, Grêmio, Fluminense, In-
ternacional e Palmeiras vão 
estar atentas e com secado-
res ligados do primeiro ao 
último apito, torcendo pela 
vitória do Alvinegro. Não é 
para menos. Afinal, se o São 
Paulo vencer, abrirá sete 
pontos de vantagem sobre 
o segundo colocado e será 
difícil alcançá-lo. Há coisas 
que só acontecem mesmo 
ao Botafogo, virou o time de 
todos.

n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

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

 n Odair Hellmann surpreen-
deu apresentando suas des-
pedidas, com os devidos 
agradecimentos pelas aten-
ções dispensadas, pegando 
o boné e deixando o Flumi-
nense atraído por excelente 
proposta para trabalhar em 
Dubai. Seu contrato termi-
naria no fim do mês, o Flu-
minense não teria como 
apresentar proposta próxi-
ma ao que lhe foi oferecido 
e não é sempre que surge 
uma chance parecida. Aos 
43 anos, Odair terá a opor-
tunidade de mostrar sua 

capacidade e, dependen-
do dos resultados, garantir 
o futuro. Vale lembrar aos 
que questionam a atitude 
do treinador, que outro dia 
parte da torcida tricolor pe-
dia a sua cabeça. Odair Hell-
mann deixa o Fluminense 
em quinto lugar no Cam-
peonato Brasileiro, apenas 
quatro pontos atrás do vice
-líder, Atlético-MG e a três 
do Flamengo. Assim como o 
clube tem todo direito de de-
mitir um técnico, a ele cabe a 
opção de sair, observadas as 
cláusulas contratuais.

 n Se o Grêmio ganhar 
tudo que está dispu-
tando, o técnico Renato 
Gaúcho deixará de ser 
apenas estátua e passará 
a nome de estádio, Arena 
Renato Portalupi.

 n Muricy Ramalho se 
desliga da TV Globo para 

voltar ao São Paulo como 
coordenador da nova comis-
são técnica.

 n Torcida do Fluminense 
trocando, às pressas, o ORA 
pelo ICA nas paredes do clu-
be. Sai o FORA e entra FICA 
Odair Hellmann. Mas não 
adiantou.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n São Paulo e Red Bull 
Bragantino são os grupos 
menos afetados pela Co-
vid 19, muito em função 
da consciência comum na 
atenção a todos os proto-
colos sanitários.

 n Situação do técnico Sá 
Pinto no Vasco é assunto 
diário entre as grandes 
forças políticas do clube. 
Ambiente interno tenso 
aumenta a pressão pela 
troca imediata.
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De saída, Odair 
Hellmann se 
despede do 
elenco tricolor
Técnico, que irá comandar o Al Wasl, da 
Arábia Saudita, vai ao CT e agradece aos 
jogadores pelo empenho nas 50 partidas

A 
reapresentação do elen-
co do Fluminense após 
a vitória sobre o Athle-

tico-PR, sábado, foi marcada 
pelo clima de despedida. Odair 
Hellmann foi ao CT Carlos 
Castilho, ontem, para assinar 
a rescisão do contrato e teve o 
último contato com os joga-
dores, antes de embarcar para 
os Emirados Árabes Unidos, 
onde assumirá o Al Wasl.

O treinador agradeceu aos 
atletas pelo empenho ao lon-
go dos 11 meses de trabalho e 

se despediu dos integrantes 
da comissão técnica fixa do 
Tricolor. Junto com Odair, o 
auxiliar-técnico Maurício Du-
lac também deixará o Flumi-
nense rumo ao clube árabe.

Contratado em dezembro 
de 2019, Odair Hellmann dei-
xa o Tricolor após 50 partidas 
e com um aproveitamento de 
56%. No total, foram 24 vitó-
rias, 12 empates e 14 derrotas. 
Apesar das eliminações pre-
coces na Sul-Americana e na 

Odair Hellmann ficou 11 meses à 
frente do Fluminense e agora vai 
em busca de sua independência 
financeira nos Emirados Árabes

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Copa do Brasil, o treinador foi 
vice-campeão carioca e deixa 
o Fluminense na quinta posi-
ção do Brasileiro, dentro da 
zona de classificação para a 
Libertadores.

Para o lugar de Hellmann, 
a diretoria optou por uma so-
lução caseira e Marcão, que 
comandava a equipe sub-23, 
assumirá a equipe até o fim 
da temporada, em fevereiro 
de 2021. Seu primeiro desafio 
será o clássico contra o Vasco, 
domingo, em São Januário.

As primeiras informações 
sobre os valores que Odair 
Hellmann receberia no Al 
Wasl-SAU eram de R$ 600 
mil. Mas a ‘Rádio Globo’ in-
formou que os vencimentos 
do treinador são, na verdade, 
de R$ 1 milhão. Com contrato 
de um ano e meio, Hellmann 
e Dulac receberão, somados, 
mais de R$ 25 milhões na pas-
sagem pelo clube saudita.

Clube mais rico de Dubai, 
o Al Wasl paga os atletas em 
dia, e os brasileiros que che-
gam moram em um bairro 
com infraestrutura de pri-
meira qualidade. Pelo bom 
momento do Fluminense no 
Brasileiro, o presidente Mário 
Bittencourt tentou convencer 
Odair ampliando o contrato 
do técnico, em vão.

 N De olho no mercado para a 
próxima temporada, o Flumi-
nense sondou o ex-atacante 
do Internacional, Nico López, 
que atualmente defende o 
Tigres, do México. Além do Tri-
color das Laranjeiras, o São 
Paulo também está de olho 
no uruguaio. As informações 
são da ESPN.

Segundo o portal, o clube 
paulista está disposto a trocar 
Tellez e tem vantagem na ne-
gociação. Além disso, uma das 

maiores esperanças do Flumi-
nense era o fato do ex-técnico 
Odair Hellmann já ter traba-
lhado com o atacante no In-
ternacional. Com a saída do 
comandante, a situação ficou 
mais complicada.

Na atual temporada, Nico 
López tem seis gols em 11 jo-
gos disputados pelo Tigres, no 
Campeonato Mexicano, mas 
amarga a reserva no time co-
mandado pelo técnico brasi-
leiro Tuca Ferretti.

ATACANTE URUGUAIO ESTÁ NA MIRA

Odair comandou 
o Fluminense em 
50 jogos. Foram 24 
vitórias, 12 empates 
e 14 apenas derrotas 

Fluminense


