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Na bronca

Revoltados, membros de torcida organizada 

do Vasco invadem CT para cobrar reação do 

time no Brasileirão. Irritado, Ricardo Sá Pinto 

ameaça ir embora do clube. P. 4 e 5
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Botafogo

Botafogo já tem 
quase 90% de 
risco de novo 
rebaixamento
Após goleada (4 a 0) sofrida para o São Paulo e sexta derrota seguida no 
Brasileirão, Alvinegro vê aumentar ameaça de queda para a Série B

E
m grande agonia, o Bo-
tafogo, a cada rodada do 
Brasileiro, se aproxima 

mais da Série B. De acordo 
com os cálculos do matemá-
tico Tristão Garcia, expos-
tos no seu site “Infobola”, a 
equipe de General Severiano 
já tem 88% de risco de jogar 
a Série B no ano que vem. 
A situação é considerada 
dramática.

O Botafogo é a equipe com 
mais risco de rebaixamento. 
Nem mesmo o lanterna Goiás 
tem mais possibilidades de 
cair, segundo o matemático. 
O risco do Esmeraldino é de 
86%. Em seguida, também 
em situação desesperadora 
vem o Coritiba com 75%.

Na última quarta-feira, o 
Glorioso voltou a ser derro-
tado no Brasileiro. Em jogo 
adiado da 18ª rodada, foi go-
leado por 4 a 0 pelo líder São 
Paulo - foi a sexta derrota se-
guida do na competição.

JEFFERSON DESABAFA

A situação, desesperadora, 
mexeu com um dos maiores 

ídolos da história recente do 
Botafogo. O ex-goleiro Jeffer-
son desabafou em sua conta 
no Instagram, após a goleada 
sofrida para o São Paulo. Ele 
pediu mais entrega ao atual 
elenco e relembrou que já 
passou por momentos com-
plicados com a camisa do 
Glorioso.

“Rapaziada, só queria tra-
zer um recado para vocês. 
Estou hoje aqui desse lado, 
mas já estive aí do lado de 
vocês e sei que não está sen-
do fácil. Ganhar e perder faz 
parte, mas tem que entregar 
mais dentro de campo, tem 
que entregar tudo dentro de 
campo”, afirmou.

Na opinião de Jefferson, a 
impressão que dá aos torce-
dores é de que o elenco alvi-
negro já jogou a toalha, mes-
mo faltando 14 jogos para o 
fim do Brasileirão.

“Parece que já jogaram a 
toalha, já aceitaram a situa-
ção. Você não vê ninguém 
revoltado dentro de campo, 
ninguém chamando a res-
ponsabilidade. Às vezes está 

parecendo que está só espe-
rando acabar o campeona-
to. Cara, é sangue nos olhos, 
sangue nos olhos e lutar. Tem 
que lutar. Não pode se entre-
gar desse jeito não. Tem que 
lutar até o final”, frisou.

PROMESSA DE PRÊMIO

Com o objetivo de motivar o 
elenco, a diretoria prometeu 
uma premiação aos jogado-
res caso eles consigam evitar 
o rebaixamento. No primeiro 
momento, a cúpula alvinegra 
premiaria somente se o gru-
po garantisse vaga na Sul-A-
mericana, mas o momento 
complicado fez os dirigentes 
decidirem por injetar ânimo 
no elenco. As informações 
são do “O Globo”.

Caso consiga se livrar do 
rebaixamento, o Botafogo 
garante quase R$ 10 mi-
lhões em premiação da CBF 
e usará parte desta quantia 
para distribuir aos atletas. A 
promessa foi feita pela atual 
diretoria em acordo com o 
presidente eleito, Durcesio 
Mello.

APÓS 

NOCAUTE...

Botafogo esquece 

a goleada sofrida 

para o São Paulo e 

pensa no Interna-

cional
Diretoria 
prometeu 
premiação 
aos jogado-
res caso eles 
evitem o 
rebaixamen-
to. Ela usará 
parte dos R$ 
10 milhões 
em premia-
ção da CBF
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Botafogo

 N O Botafogo tenta juntar os 
cacos após a goleada sofrida 
para o São Paulo e busca for-
ças para encarar o Internacio-
nal, amanhã, no Beira-Rio. A 
obrigação de vitória aumen-
ta a pressão sobre o técnico 
Eduardo Barroca, que, recu-
perado de Covid-19, fará sua 
estreia no comando da equipe. 

 N Ele deverá barrar alguns titu-
lares, que foram mal contra os 
são-paulinos. O lateral-direi-
to Marcinho, cujo contrato se 
encerra no dia 31, falhou biso-
nhamente em várias jogadas 
e deverá ser substituído por 
Kevin. Na zaga, Marcelo Bene-
venuto e Rafael Forster estão 
suspensos. O lateral-esquerdo 
Victor Luis reaparece depois de 
cumprir suspensão.

 N Honda, que começou o jogo 
contra o São Paulo no banco, 
deve ganhar a vaga de Bruno 
Nazário. Ele e o atacante Pedro 
Raul, que teve bom começo de 
trajetória no clube, são ques-
tionados e também podem 
parar na reserva.

MUDANÇAS 
PARA PEGAR O 
INTER NO SUL

Parece que já jogaram 
a toalha. Você não vê 
ninguém revoltado 
dentro de campo.  
Tem que lutar
JEFFERSON,

Ex-goleiro alvinegro
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Vasco

Sá Pinto: ‘Se não tiver condições,
Irritado, técnico reage à invasão de alguns membros 
de organizadas durante treino no CT do Vasco

O 
clima no Vasco segue 
tenso nos dias que 
antecedem o clássico 

contra o Fluminense, domin-
go, em São Januário, pelo 
Campeonato Brasileiro. Na 
manhã de ontem, membros 
de torcidas organizadas in-
vadiram o CT do clube, na 
Barra da Tijuca, e fizeram 
cobranças aos jogadores e 
ao técnico Ricardo Sá Pin-
to, que, ao lado do atacante 
Talles Magno e do zagueiro 
Leandro Castan, foi o prin-
cipal alvo dos cruzmaltinos.

O português tomou a frente 
do grupo e recebeu os torcedo-
res para uma conversa sobre 
o atual momento. Com seu 
temperamento forte, Sá Pin-
to chegou a bater boca de iní-
cio, mas depois ouviu calado 
as críticas dos torcedores. Em 
vídeos, um dos torcedores afir-
mou que Ricardo Sá Pinto disse 
“que estaria tudo bem”, durante 
o momento ruim do Vasco na 
temporada. 

O treinador negou e rei-
terou que em nenhum mo-
mento afirmou que estaria 
tudo bem. “Pela minha felici-
dade e digo de coração: não 
vejo essa gente a facilitar em 
nada. Durante a semana no 
trabalho, na alimentação, no 
descanso e na vida privada. 
Tenho um grupo fantástico. 
Eu sou o máximo respon-
sável. Quando eu não tiver 
condições, sou o primeiro a 
ir embora. A gente tem con-
dições. Calma, calma, calma. 
Há um conjunto de fatores 
que não tem sido favorável a 
nós. Muitos jogos que a gente 
não tem ganho demos muito 
azar, foram em detalhes. Tem 
a ver com coisas do jogo”, 

afirmou Sá Pinto.
Já Talles Magno foi ques-

tionado por supostamente 
estar “brincando de futevô-
lei” em meio ao problema. O 
jovem testou positivo para 
a Covid-19 no mês passado. 
Além das críticas aos joga-
dores e ao treinador, os tor-
cedores hostilizaram o pre-
sidente Alexandre Campel-
lo. Via Instagram, membros 
da torcida organizada Ira Jo-
vem trataram a entrada no 
CT do Vasco como uma “visi-
ta surpresa”.

DIRETORIA REAGE

Minutos depois da invasão, 
a diretoria do Vasco emitiu 
comunicado para lamentar o 
episódio. “O Club de Regatas 
Vasco da Gama compreen-
de a insatisfação de seus 
torcedores e entende que os 
resultados em campo estão 
aquém do esperado, mas é 
absolutamente injustificá-
vel que jogadores e comissão 
técnica sejam ameaçados e 
intimidados em seu local de 
trabalho”, dizia um ttrecho 
da nota oficial.

A diretoria vascaína pro-
meteu tomar providências 
para evitar novas invasões. 
“O futebol brasileiro já deu 
inequívocas provas de que 
este tipo de ação, além de 
ilegal, não surte qualquer 
efeito prático positivo. Pro-
vidências já foram tomadas 
para que episódios como o 
desta quinta não voltem a se 
repetir. O Vasco reafirma que 
atletas, comissão técnica e 
diretoria estão comprometi-
dos e empenhados em rever-
ter a situação no Campeona-
to Brasileiro.”

Além de Sá 

Pinto, Talles 

Magno e 

Castan foram 

os alvos da ira 

da torcida, re-

voltada com o 

risco de rebai-

xamento no 

Brasileiro
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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 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  / AMANHÃ

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

Vasco

ondições, vou embora’
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

À frente dos 
jogadores, Sá Pinto 
é interpelado pelos 

torcedores que 
invadiram o CT
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Fluminense

O
s últimos dias foram 
marcados por despe-
didas no Fluminense. 

Isso porque o treinador Odair 
Hellmann e o zagueiro Digão 
deixaram o clube carioca para 
seguir rumo ao futebol asiá-
tico. Um dos jogadores mais 
experientes do atual elenco, 
Matheus Ferraz lamentou a 
perda da dupla para o elenco, 
mas desejou boa sorte aos ex-
companheiros de clube.

“É uma perda para o nos-
so grupo, pela sua liderança, 
pela pessoa que é, liderança 
técnica, liderança dentro de 
campo... Fez grandes jogos no 
Fluminense, tem uma grande 
história aqui. E é uma gran-
de pessoa, grande jogador. 
Com certeza vamos sentir 
falta dele, mas também, as-
sim como eu disse do Odair, 
ficamos felizes por ele. É uma 
oportunidade que muda a 
questão da nossa família, a 
questão financeira conta, tem 
os filhos... A gente sabe dessa 
importância na nossa carrei-
ra, que é um pouco curta. Às 
vezes tem oportunidades na 
nossa vida que não tem como 
a gente perder”, afirmou o 
atleta, em entrevista ao por-
tal globoesporte.com.

A temporada de 2020 tem 
sido de oscilações para a atua-
ção de Matheus Ferraz no 
time. O defensor chegou a ser 
titular em algum momento, 
mas acabou perdendo a vaga 
para Nino e Luccas Claro. Nos 
últimos dois jogos, porém, ele 
esteve em campo com a cami-
sa do tricolor das Laranjeiras. 
Agora, com a mudança de téc-
nico, o jogador projeta uma 
possibilidade de, de repen-
te, conseguir uma sequência 
como titular da equipe.

“Estou me sentindo muito 
bem e me senti muito bem du-
rante os jogos. Tenho muito 
a crescer, evoluir. É o que eu 
quero, treinar ainda mais for-
te para evoluir, buscar minha 
sequência no campeonato e 
trabalhar para ajudar a equi-
pe a alcançar seu objetivo e 
permanecer na parte de cima 
da tabela”, disse.

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

Ferraz projeta sequência 
como titular pelo Fluzão
Experiente jogador, que atuou nos últimos jogos, lamentou saída de Odair e Digão

O treinador 

Odair 

Hellmann e 

o zagueiro 

Digão deixa-

ram o clube 

carioca para 

seguir rumo 

ao futebol 

asiático

Matheus 

Ferraz disse 

que se sentiu 

muito bem 

durante os 

jogos do 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

ADEUS A PAOLO ROSSI

Homenagens da 
seleção italiana
Velório está 
marcado para 
amanhã, na 
Catedral de Vicenza

A morte de Paolo Rossi na noi-
te de quarta-feira rendeu uma 
série de homenagens ontem. 
Ícones do futebol, clubes e a 
seleção italiana, pela qual o 
jogador fez história na con-
quista da Copa do Mundo de 
1982, deram adeus ao ídolo. 
Ele morreu aos 64 anos, víti-
ma de câncer no pulmão.

A federação italiana pu-
blicou em suas redes sociais 
um vídeo com o gol de cabeça 
marcado por Rossi na final do 
Mundial de 1982, contra a Ale-
manha Ocidental. A Azzura 
venceu por 3 a 1 e ficou com 
o tricampeonato. Além disso, 
postou uma foto do ídolo, car-
rasco do Brasil de Zico, Falcão, 
Júnior e Sócrates, comemo-
rando. “Adeus, Pablito. Herói 
azzurro”, escreveu.

Rossi terminou o Mundial 
como artilheiro e é até hoje 
o maior goleador da histó-
ria da Itália em Copas com 
nove gols, ao lado de Roberto 
Baggio e Cristian Vieri. No fu-
tebol italiano, ele defendeu Ju-
ventus, Vicenza, Perugia, Mi-
lan e Verona. Foi na equipe de 
Turim onde teve mais sucesso. 
Conquistou a Copa dos Cam-
peões, a Recopa Europeia, a 
Supercopa, a Copa da Itália e 
dois campeonatos italianos. O 
clube publicou um relato em 
seu site oficial no qual recorda 
as façanhas do craque.

“Se vocês olharem em seus 
quartos, provavelmente en-
contrarão um pôster daquela 
incrível Juve que, com ele para 
fazer os gols mais importan-
tes, de 1981 a 1985, ganhou 

Rossi morreu na quarta-feira

literalmente tudo. Na Juve, 
Paolo renasceu, deixando as 
dificuldades para trás e se 
tornando aquele a Itália fes-
tejaria naquele verão de 1982”, 
disse trecho do texto.

O Milan também prestou 
seu tributo a Rossi, que de-
fendeu o time na tempora-
da 1985/1986: “Admiramos 
você com a camisa ‘azzurra’, 
te abraçamos com a camisa 
‘rossonera’. Nossa lembrança 
para sempre ao lado de seu 
doce sorriso. Adeus, Pablito!”. 

Personalidades do futebol 
lamentaram a morte de um 
dos grandes jogadores da his-
tória. Um deles foi Zico, “Des-
canse em paz, Bambino D’oro 
e grande amigo”, disse. O ídolo 
polonês Boniek escreveu um 
texto curto, mas emocionado, 
com a morte do antigo parcei-
ro de ataque nos tempos de 
glória da Juventus. “Eu admi-
to... eu choro. Você fazia parte 
do grupo de ‘Amigos Verdadei-
ros’... com você eu não só ga-
nhei... mas também vivi”. 

O velório de Rossi será ama-
nhã de manhã, na Catedral de 
Vicenza, na Itália. Seu corpo 
está no hospital Le Scotte, em 
Siena, onde foi hospitalizado 
após o agravamento do câncer 
no pulmão. Apenas parentes 
e amigos estão por lá. Hoje ele 
deve ser levado para Vicenza.

 > Siena, Itália

 nO Santos empatou em 1 a 1 
com o Grêmio pelas quartas 
da Libertadores. Um resulta-
do até injusto, já que o Peixe 
jogou mais. O time da Vila Bel-
miro faz boa temporada. Isso 
sem Robinho, que chegou a ser 
contratado e demitido após a 
repercussão do caso de estupro 
na Itália. A corte de Milão con-
denou o atacante em segunda 
instância com pena de 9 anos 
de prisão por violência sexual. 
O Santos não precisa do Robi-
nho. O lugar dele não é mais nos 
campos de futebol.

AINDA BEM 
QUE FOI EMBORA 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

SÓ NÃO PODE INVADIR 

T
enho maior respeito com o torcedor. O futebol 
não existiria sem ele. Paixão, amor, dinheiro 
e tudo mais. Apesar da manifestação da Ira 

Jovem ter sido pacífica, a verdade é que ela invadiu 
o local de trabalho dos jogadores. Com isso eu não 
concordo. Vou além: é culpa da diretoria do Vasco. 
Como que o clube não oferece a segurança necessá-
ria para que os seus atletas e funcionários trabalhem 
com tranquilidade? Todos têm o direito de cobrar. 
Conversar, cobrar e tudo mais, é legítimo. Mas que 
fosse de forma organizada. Nas três vezes em que o 
Vasco foi rebaixado, em 2008, 2013 e 2015, aconte-
ceu invasão de torcida para cobrar jogadores. Será 
que, da forma como é feito, funciona? Independen-
temente do ocorrido, tenho plena certeza de que os 
jogadores sentiram a responsabilidade. Ricardo Sá 
Pinto argumenta que o time tem dado azar. Não é 
verdade. O Gigante da Colina não está jogando nada. 
Se não apresentar nenhuma novidade, os dias do 
português estarão muito próximos do fim no Brasil. 

Ricardo Sá Pinto argumenta que o Vasco está levando azar

 nFoi triste ver a passivida-
de do Botafogo contra o São 
Paulo. Uma derrota era es-
perada, ainda mais com a 
máquina que o São Paulo 
tem se tornado. Mas o pla-
car de 4 a 0, ouvindo do au-
xiliar Felipe Lucena que o 
time mostrou consistência 
defensiva na etapa final, é 
assinar o atestado da derro-
ta. Eduardo Barroca retorna 
de covid-19. É a esperança 
do Alvinegro. Se ele não mu-
dar, infelizmente vamos ver 
o Glorioso na Série B.

BARROCA 
OU NADA 

FILIPE LUÍS: OLHO NO FUTURO 

 nO lateral-esquerdo Filipe Luís sempre foi elogiado pela sua 
disciplina tática, seja no Flamengo ou até mesmo no Atlético 
de Madrid, onde é ídolo e foi titular jogando em alto nível por 
muitos anos. Mesmo sem nunca ter falado de aposentadoria, já 
sabe o que fará quando acabar a carreira: ser técnico. Inclusive, 
está fazendo o curso da CBF. Assim que parar, já quer trabalhar 
no ofício. Parece ter potencial. 

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO
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Flamengo

Arão sofre lesão e desfalca o Fla
Exames médicos constatam problema na parte posterior da coxa direita e jogador não pegará o Santos

O 
técnico Rogério Ceni 
ganhou mais um pro-
blema para escalar 

a equipe que vai a campo 
contra o Santos, domingo, 
às 16h, no Maracanã, pelo 
Campeonato Brasileiro. Wil-
lian Arão, titular absoluto 
no time rubro-negro, sofreu 
lesão na parte posterior da 
coxa direita e está fora do 
duelo.

O camisa 5 sentiu dores na 
última quarta-feira, duran-
te o treinamento, e realizou 
exames que constataram a 
contusão. Como de praxe, o 
Rubro-Negro não divulgou a 
gravidade da lesão nem pra-
zo de retorno aos gramados.

O meia Diego é dúvida e 
também pode desfalcar o Fla-
mengo contra o Santos. O ca-
misa 10 trabalha a parte físi-
ca ao longo da semana e, até 
ontem, não havia participado 
das atividades com os demais 
companheiros. Como Thiago 
Maia está operado e só retor-
na em 2021, Rogério Ceni pode 
ser obrigado a escalar o jovem 
João Gomes, promessa das ca-
tegorias de base.

Enquanto uns estão tris-
tes pelos problemas, outros 
comemoram. Contratado em 
definitivo, o atacante Pedro 
vibrou com a continuidade 
de seu sonho de defender o 
Flamengo até dezembro de 
2025. Em sua primeira entre-
vista após a negociação bem 
sucedida com a Fiorentina, 
da Itália, ele foi questionado 
sobre a forte concorrência 
que seguirá tendo no ataque 
do clube, com Bruno Henri-
que, Gabriel Barbosa & Cia. 

Em todas respostas, o ca-
misa 21 destacou o lado po-
sitivo da disputa no elenco. 
“A gente sempre fala, quem 
ganha com isso é o Flamen-
go com vários jogadores de 
qualidade na frente, sempre 
entrando e dando conta do 
recado. Isso é o mais impor-
tante. Estar bem, disposto a 
ajudar o Flamengo e a briga 
é sadia. O Rogério sabe mui-
to bem administrar e temos 
tudo para crescer com o téc-
nico” afirmou, antes de res-
ponder se Gabigol é “parcei-
ro ou concorrente”. “Muito 
bom poder jogar ao lado do 
Gabigol, Bruno Henrique, 
Arrascaeta, Everton Ribeiro”, 
concluiu, com um sorriso.

DANIEL CASTELO BRANCO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Como de praxe, o 
Rubro-Negro não 
divulgou a gravidade 
da lesão nem prazo 
de retorno do camisa 
5 aos gramados

Quem ganha com isso 
é o Flamengo, com 
vários jogadores de 
qualidade na frente, 
sempre entrando e 
dando conta  
do recado”
PEDRO

O técnico do 
Flamengo 

Rogerio Ceni tem 
mais um desafio 

com a lesão de 
Willian Arão


