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Apático, Botafogo 
é goleado pelo São 
Paulo, sofre sexta 

derrota seguida 
no Brasileiro e, em 

penúltimo lugar, 
segue seriamente 

ameaçado de 
rebaixamento. P. 4
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Vasco

Benítez quer 

ficar no Vasco, 

mas se o clube 

não se mexer, 

perderá o meia 

argentino

Vasco dorme no ponto  
e pode ficar sem Benítez
Gigante perde prazo para negociar e Independiente já conversa com outros clubes

A 
permanência de Mar-
tín Benítez no Vasco 
em 2021 está cada vez 

mais difícil. De acordo com 
informações do canal no You-
Tube “Detetives Vascaínos”, 
o diretor esportivo do Inde-
pendiente, Jorge Damiani, já 
está em conversa com outros 
clubes para negociar a trans-
ferência do meia. A equipe 
de Avellaneda havia dado 
um prazo até semana pas-
sada para o Vasco definir a 
negociação, mas não houve 
qualquer novidade.

O empresário do joga-
dor, Adrián Castellano, teve 
um discurso mais cauteloso 
e afirmou que o futuro de Be-
nítez ainda levará um tempo 
para ser definido. O jogador, 
um dos destaques do Vasco 
na temporada, tem contrato 
até o fim do mês.

Benítez foi emprestado ao 
Vasco até o fim do ano. O pre-
sidente Alexandre Campello 
acertou com o Independien-
te a compra do jogador por 
quatro milhões de dólares 
(cerca de R$ 20 milhões). Po-
rém, a instabilidade política 
na Colina, que ainda não de-
finiu o novo presidente, tem 
atrapalhado a negociação. 

O Independiente aguarda-
va que o Vasco apresentasse 
as garantias financeiras para 
a conclusão do negócio. Be-
nítez já afirmou que deseja 
permanecer na Colina, mas 
o Independiente já recebeu 
sondagens de outros clubes, 
inclusive do Brasil, e deseja 
negociar o meia em definitivo.

A diretoria do Vasco qui-
tou ontem o salário dos fun-
cionários referente a outu-
bro. Mas o departamento de 
futebol segue com a folha em 
aberto. A primeira parcela 
do 13º ainda não foi pago 
nem aos colaboradores e 
nem ao elenco.

O Vasco se planeja para, 
na próxima semana, realizar 
o pagamento do salário de 
outubro ao elenco, o contra-
to de imagem e a parcela do 
acordo de repactuação de dí-
vida acordada em março.

Diretoria 

quitou o 

salário de 

outubro dos 

funcionários, 

mas o depar-

tamento de 

futebol segue 

com a folha 

em aberto
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Flamengo

Negócio fechado 
e Pedro, agora,  
é do Mengão
Fla exerce opção de compra à Fiorentina e atacante 
é só alegria: “Vou continuar realizando meu sonho”

O 
Flamengo venceu a 
concorrência e terá um 
reforço de peso pelos 

próximos cinco anos: Pedro. 
A permanência do atacante 
no Ninho do Urubu foi con-
firmada depois que a direto-
ria rubro-negra oficializou, 
junto à Fiorentina, que exer-
ceria a opção de compra do 
jogador - cujo empréstimo 
vai até 31 de dezembro. O 
clube italiano usou as redes 
sociais, ontem, para oficiali-
zar o acordo. 

O Flamengo irá desembol-
sar 14 milhões de euros (cer-
ca de R$ 86 milhões), que 
vão ser pagos em seis par-
celas, sendo duas por ano, 
pelo jogador. Na postagem, 
os dirigentes da Fiorentina 
confirmaram que o Flamen-
go exerceu o direito de res-
gate pela compra definitiva 
de Pedro, que chegou ao Ru-
bro-Negro no começo do ano 
por empréstimo e vive gran-
de fase.

DESEJO PESOU

Artilheiro da equipe nes-
ta temporada, com 20 gols, 
e tendo chances na seleção 
brasileira, o desejo do jo-
gador de permanecer no 
Flamengo foi fundamental 

para o desfecho da negocia-
ção. Pedro assinará contrato 
definitivo com o Flamengo 
por cinco temporadas. Aos 
23 anos, ele segue sendo ob-
servado por Tite, técnico da 
Seleção Brasileira, e, entre 
os reforços do Rubro-Negro 
para a temporada, foi o que 
deu a melhor resposta.

Após o Flamengo confir-
mar sua contratação em de-
finitivo, Pedro mandou um 
recado à torcida rubro-ne-
gra, pelas redes sociais, e co-
memorou a permanência no 

ESTADÃO CONTEÚDO

clube. “Quero dizer a vocês 
que vou continuar realizan-
do meu sonho. Estou muito 
feliz de poder estar aqui até 
2025, realizando meu so-
nho. Obrigado a todos que 
me apoiaram. Espero po-
der continuar conquistando 
muitas coisas no Flamengo, 
fazendo meus gols e conquis-
tando títulos, que é o mais 
importante. Estou feliz de-
mais por continuar vivendo 
aqui nesse clube”, declarou o 
camisa 21, que foi revelado 
pelo Fluminense.

O Flamengo vai 
desembolsar cerca 
de R$ 86 milhões, 
que vão ser pagos 
em seis parcelas

Artilheiro do 

Flamengo em 

2020, Pedro 

vai assinar 

contrato por 

mais cinco 

temporadas
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São Paulo Botafogo

Botafogo flerta com o rebaixamento
Goleado pelo líder São Paulo, Alvinegro chega a seis derrotas seguidas no Brasileiro e se afunda no Z-4 

O 
Botafogo vive momentos 
de desespero no Campeo-
nato Brasileiro. Goleado 

por 4 a 0 pelo líder São Paulo, 
ontem, no Morumbi, em jogo 
adiado da 18ª rodada, chegou à 
sexta derrota seguida na com-
petição e igualou a maior se-
quência na era de pontos cor-
ridos, que aconteceu em 2014, 
ano em que terminou rebaixa-
do para a Série B.

Por falar em rebaixamento, 
o Alvinegro ficou em situação 
ainda mais complicada para 
tentar fugir do Z-4. Com ape-
nas 20 pontos, segue na penúl-
tima colocação e está a cinco 
do Sport, o primeiro time fora 
da zona da degola. Resta tentar 
vencer o Internacional, sába-
do, no Beira-Rio, para reverter 
a caótica situação. 

A julgar pela atuação de 
ontem, na capital paulista, a 
tarefa, no Sul, será hercúlea. 
Aos dez minutos, o Botafogo 
já estava atrás no placar: após 
rápida troca de passes, Gabriel 
Sara cruzou e Brenner cabe-
ceou bonito, sem chances para 
Diego Cavalieri. O Botafogo 
seguiu sendo pressionado e 
Brenner acertou a trave. Aos 26 
minutos, o São Paulo fez 2 a 0. 
Luciano puxou o contra-ataque 
e acionou Brenner. Ele invadiu 
a área, ajeitou e fuzilou de pé 
esquerdo, sem chances para o 
goleiro alvinegro.

Aos 33 minutos, o cenário 
para o Botafogo piorou: Mar-
celo Benevenuto fez falta dura 
em Luan e, após revisão do 
árbitro de vídeo, levou cartão 
vermelho. Antes do intervalo, o 
São Paulo chegou aos 3 a 0: após 
chute de Tchê Tchê, a bola bateu 
no braço de Rafael Forster, e o 
árbitro deu pênalti. Reinaldo 
bateu e converteu.

No segundo tempo, o São 

Isolado no ataque, Pedro Raul teve dificuldades para se livrar da marcação e buscar chances de gol diante de um São Paulo impiedoso no ataque

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Local: Morumbi.  Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG). 
Gols: 1° tempo - Brenner (9 e 26 minutos) e Reinaldo (47 minutos). 2° tempo - Hernanes 
(45 minutos). Renda e público: Jogo com portões fechados.

Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), 
Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan 
(Rodrigo Nestor), Tchê Tchê (Pablo), 
Gabriel Sara (Hernanes) e Igor Gomes 
(Vitor Bueno); Brenner e Luciano. 
Técnico: Fernando Diniz

Diego Cavalieri, Marcinho, Marcelo 
Benevenuto 

_
, Kanu e Rafael Forster n; José 

Welison (Luiz Otávio), Caio Alexandre, Kalou 
(Warley), Bruno Nazário (Lecaros) e Lucas 
Campos (Kevin); Pedro Raul n (Matheus 
Babi). Técnico: Felipe Lucena.

SÃO PAULO 4 BOTAFOGO 0
FICHA DO JOGO Paulo manteve a postura ofen-

siva, sem deixar o Botafogo res-
pirar. O auxiliar Felipe Lucena, 
que comandou o time no lugar 
de Eduardo Barroca, com Co-
vid-19, gritava na beira do gra-
mado para tentar ajustar o se-
tor defensivo. Em vão. O São 
Paulo seguiu ditando o ritmo, 
enquanto o Botafogo, tentava 
apenas não sofrer mais gols. 

Aos 33, o Tricolor quase 

conseguiu chegar ao quarto. 
Vitor Bueno cruzou, Luciano 
cabeceou com perigo, Cavalie-
ri espalmou, e a bola explodiu 
no travessão. Aos 44, porém, 
Hernanes decretou a goleada. 
Em belo chute de fora da área, 
o experiente jogador fez um 
golaço, para desespero da tor-
cida alvinegra, que teme novo 
rebaixamento para a Série B 
do Campeonato Brasileiro.

 > São Paulo
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Morre o carrasco do 
Brasil na Copa de 82
Campeão e artilheiro do Mundial da Espanha, Paolo Rossi fez 
três gols na Seleção de Zico & Cia para levar a Itália ao tri

Carrasco do Brasil na Copa 
do Mundo da Espanha, em 
1982, quando fez três gols e eli-
minou a Seleção de Telê San-
tana, o ex-jogador Paolo Rossi 
morreu, ontem, aos 64 anos, na 
Itália. A causa da morte seria 
um câncer de pulmão, segundo 
o jornal La Gazzetta dello Sport.

Após brilhar contra a equi-
pe de Zico & Cia., Rossi des-
lanchou no Mundial, fez mais 
dois gols na Polônia, nas semi-
finais, e um sobre a Alemanha, 
na decisão, levando a Itália à 
vitória por 3 a 1 e ao tricam-
peonato. Foi o artilheiro da 
competição, com seis gols. 

Além de brilhar na Azzur-
ra, onde também disputou o 
Mundial de 1978, na Argen-
tina, Rossi tornou-se um dos 
maiores jogadores da história 
da Juventus. O jornal ‘La Gaz-
zeta dello Sport’ escreveu que 
o Bambino D’Oro, como era 

Paolo Rossi vibra após balançar a rede da Alemanha Ocidental na final da Copa do Mundo da Espanha

REPRODUÇÃO FACEBOOK

carinhosamente chamado, foi 
um centroavante de área que 
viveu para o gol. Após erguer 
a Taça Fifa, em 1982, ele ainda 
faturou a Bola de Ouro após o 
tricampeonato.

Curiosamente, Paolo Rossi 
só foi ao Mundial de 1982 por-
que, acusado de envolvimento 
em um escândalo de manipu-
lação de resultados conhecido 
como Totonero, quando atuava 

pelo Perugia, teve sua pena re-
duzida de três para dois anos 
- já era um promissor artilhei-
ro da seleção italiana e um dos 
principais jogadores do país.

Depois de atuar pela Juven-
tus, Rossi foi para o Milan antes 
de encerrar a carreira em Vero-
na. Ele foi o primeiro jogador, 
então igualado por Ronaldo, a 
conquistar a Copa do Mundo, 
o título de artilheiro e a Bola 
de Ouro no mesmo ano. Com a 
Juve conquistou dois títulos ita-
lianos, uma Supertaça da Uefa 
e uma Copa dos Campeões. No 
Vicenza, ganhou a Série B do 
Calcio, onde foi artilheiro. 

Após a carreira, foi colu-
nista da Mediaset e da Rai. 
Rossi, que nasceu na cidade 
de Prato, em Florença, em 23 
de setembro de 1956, deixa 
a mulher, Federica, e três fi-
lhos: Sofia Elena, Maria Vit-
toria e Alessandro.

LUTO NO FUTEBOL

Paolo Rossi disputou 
as Copas do Mundo 
de 1978 e 1982 e 
foi um dos maiores 
jogadores da  
história da Juventus

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 50 24 14 8 2 42 20 22 69,4%

 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 24 3 11 10 22 34 -12 27,8%

 20º Goiás 19 24 4 7 13 25 40 -15 26,4%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

RESULTADOS - SÉRIE A

23ª RODADA  / JOGO ADIADO / 27.1

Grêmio x Flamengo 19h Arena do Grêmio

25ª RODADA  / SÁBADO

Bragantino x Fortaleza 17h Nabi Abi Chedid

Athletico-PR x Atlético-MG 17h Arena da Baixada

Palmeiras x Bahia 19h Alianz Parque

Internacional x Botafogo 19h Beira-Rio

Ceará x Atlético-GO 21h Castelão

Goiás x Grêmio 21h Serrinha

25ª RODADA  / DOMINGO

Flamengo x Santos 16h Maracanã

Corinthians x São Paulo 18h Arena Neo Química

Sport x Coritiba 18h Ilha do Retiro

Vasco x Fluminense 20h30 São Januário

6ª RODADA / TERÇA-FEIRA

Grêmio 2 x 1 Goiás  Arena do Grêmio

1ª RODADA / QUINTA

Goiás 0 x 3 São Paulo  Serrinha

18ª RODADA / JOGO ADIADO / ONTEM

São Paulo 4 x 0 Botafogo Antônio Accioly

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL
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Neymar brilha e PSG faz  
5 a 1 no Istanbul Basaksehir
Antes da partida, adiada pela Liga dos Campeões, times protestaram contra o racismo

A
pós o lamentável episó-
dio de racismo na par-
tida entre PSG e Istam-

bul Basaksehir na terça-feira, 
que culminou na suspensão 
da partida, os jogadores das 
duas equipes voltaram a cam-
po ontem para a continuidade 
do jogo. O time francês goleou 
por 5 a 1, no Parque dos Prínci-
pes, com três gols de Neymar 
e dois de Mbappé (Topal des-
contou), e garantiu o primeiro 
lugar no Grupo H - a segunda 
vaga ficou com o RB Leipzig, 
da Alemanha.

Em um dia simbólico na 
luta contra o racismo, os joga-
dores se ajoelharam em pro-
testo durante a execução do 
hino da Liga dos Campeões. 
Alguns, como Neymar, ainda 
ergueram o braço direito com 
o punho fechado. A partida 
recomeçou um dia depois de 
ter sido suspensa por conta de 
um episódio de ofensa racista 
envolvendo o quarto árbitro a 
um membro da comissão téc-
nica do time turco.

No aquecimento, atletas, 
membros das comissões téc-
nicas e a equipe de arbitragem 
usaram uma camiseta com a 
frase “Não ao racismo”. O es-

tádio do PSG foi decorado fai-
xas contra o racismo e apoio 
a Webó, alvo das ofensas pelo 
quarto árbitro. Em uma das 
mensagens, colocada atrás 
de um dos gols, a frase “Paris 
unida contra o racismo” deu 
o tom do descontentamento. 

Após toda a confusão com 
a arbitragem romena, o jogo 
ficou a cargo do holandês 
Danny Makkelie, com os as-
sistentes Mario Diks, também 
da Holanda, e o polonês Mar-
cin Boniek. A partida recome-
çou com 13 minutos e 30 se-
gundos, exatamente quando 
foi paralisada. 

E Neymar não precisou de 
muito tempo para desfilar sua 

classe em campo. Aos 21 mi-
nutos, ele recebeu de Verratti, 
deu linda caneta em Carlos 
Ponck, e bateu bonito para 
fazer o primeiro gol. Pouco 
depois, em contra-ataque pu-
xado por Rafinha, Mbappé to-
cou para o camisa 10 fazer o 
segundo. Antes do intervalo, 
Mbappé, de pênalti, fez 3 a 0. 

Mesmo com a vantagem 
confortável no placar, o PSG 
não diminuiu o ritmo na se-
gunda etapa. Aos cinco minu-
tos, Neymar tabelou com Di 
María e acertou belo chute da 
entrada da área para fazer o 
seu terceiro no dia e quarto do 
PSG. Di María deu outra assis-
tência após passe de Neymar, 
desta vez para Mbappé fazer 
o quinto. O Basaksehir dimi-
nuiu com Mehmet Topal.

AFP

Antes de a 

bola rolar no 

Parque dos 

Príncipes, clima 

no estádio era 

de combate ao 

racismo

Após a confusão com 
a arbitragem romena, 
o jogo foi apitado 
pelo holandês  
Danny Makkelie

 > Paris

VOCÊ SABIA

O PSG ficou 

em primeiro 

lugar no 

Grupo H. A 

segunda vaga 

ficou com o 

RB Leipzig, da 

Alemanha

Observado por Mbappé, Neymar chuta para marcar seu primeiro gol na goleada do PSG
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

BOLA FORA!

Jorge Jesus decreta: 
‘Hoje tudo contra 
negro é racismo’
Treinador causa 
polêmica ao falar 
sobre jogo na Liga 
dos Campeões

O 
treinador do Benfica, 
Jorge Jesus, deu uma 
declaração polêmica 

após ser perguntado sobre 
o suposto caso de racismo 
que interrompeu a partida 
entre Paris Saint-Germain e 
Istanbul Basaksehir, terça-
feira, em Paris, pela Liga 
dos Campeões. O português 
afirmou que o caso precisa 
ser bem avaliado e que atual-
mente o debate sobre o ra-
cismo tem sido controverso. 

“Hoje,  está muito na 
moda isso do racismo. Como 
cidadão, só posso ter uma 
opinião concreta se souber 
o que é que se disse naque-
le momento. Depois, qual-

Jorge Jesus causou polêmica ao falar sobre o racismo no futebol

quer coisa que se possa dizer 
contra um negro é sempre 
sinal de racismo. Podes di-
zer a mesma coisa contra um 
branco e já não é sinal de ra-
cismo. Está-se a implantar 
essa onda no mundo e, se 
calhar, até houve [racismo] 
em relação às coisas que se 
disseram contra esse treina-
dor, mas eu não sei”, afirmou 
o ex-técnico do Flamengo.

Por conta do suposto ato 
de racismo, a partida no Es-
tádio Parque dos Príncipes 
foi suspensa e disputada 
apenas ontem. A decisão 
de deixar o gramado partiu 
após Demba Ba questionar 
o quarto árbitro Sebastien 
Coltescu por uma expres-
são racista direcionada a 
Pierre Webó, ex-jogador e 
membro da comissão téc-
nica do Istambul. Neymar 
e Mbappé, do PSG, engros-
saram o coro, e afirmaram 
que não voltariam a jogar 
caso o romeno permaneces-
se em campo.

 > Lisboa

 nA semana tem sido de muita 
tensão para os comandados de 
Ricardo Sá Pinto e para o pró-
prio treinador. Com resultados 
vergonhosos na última semana, 
a diretoria do Vasco foi ao CT do 
Almirante para conversar com 
os atletas e, de forma bem dire-
ta, com cobranças das duas par-
tes, a reunião foi avaliada como 
positiva e o clima melhorou. 
Está na hora de o Vasco se fe-
char e conseguir dar o mínimo 
de tranquilidade ao torcedor. 
Ninguém aguenta mais sofrer.

REUNIÃO POSITIVA 
EM SÃO JANUÁRIO

AFP

O XARÁ TERIA VERGONHA... 

J
orge Jesus vem colecionando polêmicas desde 
que saiu do Flamengo. A questão de JJ está fugin-
do da bola. Além de ter sido eliminado na fase pré

-eliminatória da Champions League com o Benfica e 
não estar convencendo no Campeonato Português, 
o Mister tem entrado em celeumas. Primeiro, com o 
ato considerado machista para cima de uma jorna-
lista portuguesa, dizendo que “é normal que ela não 
entenda sobre qualidade”. Depois, cutucou Messi e 
Cristiano Ronaldo questionando suas paixões pelo 
futebol. E, agora, perguntado sobre o caso de racis-
mo que aconteceu na Champions League, no jogo 
entre PSG e Istanbul, disse que “está muito na moda 
isso de racismo”. Lamentavelmente. Não é moda, JJ. 
O racismo é algo inaceitável, seja no futebol ou em 
qualquer outra esfera. E existe! Muito. Infelizmente, 
existe. Acho que o xará do ex-técnico do Flamengo 
está envergonhado, lá de cima, com as palavras de 
um de seus filhos... Que fase!

Jogo entre PSG e Istanbul: remarcado após acusação de racismo

 n Depois da classificação 
para as oitavas de final da 
Champions League ficar 
ameaçada, o Paris Saint 
Germain conseguiu pas-
sar de fase com as vitórias 
sobre Manchester United, 
que ficou fora, e Istanbul. 
Aliás, em duas partidas, 
o astro brasileiro marcou 
incríveis cinco gols, sendo 
dois deles golaços para fi-
car mesmo na memória. 
Podem até falar dele, me-
nos que ele não joga bola. 
É muito craque.

NEYMAR BRILHA 
MAIS UMA VEZ 

E FICOU QUEM DEVIA 

 n Havíamos dito: todo o investimento possível em Pedro 
não será em vão. É um jogador de 23 anos, com enorme 
potencial, que já é realidade no futebol brasileiro. Atleta de 
Seleção e artilheiro do time em 2020: 20 gols em 39 jogos. 
Cerca de R$ 87 milhões e a garantia de um artilheiro na 
Gávea até, pelo menos, 2025. Se sair antes, o Flamengo vai 
recuperar até mais do que esse valor. Grande fase!

AFP
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Fluminense

Marcão agradece nova chance no Flu 
Treinador prioriza vaga na Libertadores antes de falar em permanecer no comando na próxima temporada

E
m sua primeira coletiva 
como treinador do Flumi-
nense em 2020, Marcão 

agradeceu a oportunidade de 
mais uma vez comandar o time. 
Garantido no cargo até o fim do 
Brasileiro, em fevereiro, o ex-
jogador afirmou que primeira-
mente deseja cumprir o objeti-
vo de classificar o Tricolor para 
a Libertadores do ano que vem, 
para depois pensar em perma-
necer na próxima temporada.

“Fico feliz pela nova oportu-
nidade. Temos que pensar jogo 
a jogo, manter o Fluminense 

nas primeiras colocações, é a 
grande motivação que nós te-
mos e o nosso grande objeti-
vo para a temporada. Depois 
pensaremos no próximo ano, 
se irei permanecer na função 
ou não”, afirmou.

Sobre o estilo de jogo de 
Odair Hellmann, Marcão 
afirmou que, com ex-treina-
dor, o Fluminense adquiriu 
uma maneira competitiva de 
enfrentar os adversários. Ele 
afirmou que as críticas que o 
ex-técnico recebia pela forma 
como a equipe atuava, apesar 

dos resultados positivos, é algo 
natural em grandes clubes.

“O Fluminense fez um tra-
balho muito forte com o Odair. 
Achou uma forma de jogar. So-
bre os questionamentos, creio 
que seja natural. A pressão é 
muito grande para estar nes-
sa cadeira aqui. Ser treinador 
do Fluminense é algo bastante 
complicado”, admitiu.

Marcão teve uma boa notícia 
ontem: o lateral-direito Igor Ju-
lião testou negativo para a Co-
vid-19 e estará à disposição para 
o clássico contra o Vasco, do-

mingo, em São Januário, pelo 
Campeonato Brasileiro. 

Igor Julião não não foi re-
lacionado para o último jogo 
do Tricolor, contra o Athletico
-PR, porque apresentou sinto-
mas de gripe. Por precaução, 
foi isolado do grupo, mas, após 
se recuperar, realizou o exame 
que não diagnosticou a doen-
ça. Desfalque certo será Cale-
gari, convocado pela seleção 
brasileira sub-20. Ele ficará 
fora das duas próximas parti-
das. Marcão conta com Daniel 
Lima para a posição.

Negociado com o 
futebol tailandês, 
o zagueiro Digão 
deixou o Fluminense. 
Ele tinha contrato  
até o fim de 2022

BEM 
TRANQUILO
Feliz no Flu-

minense, Marcão minimizou críticas ao ex-técnico Odair 
Hellmann


