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Em situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, Botafogo aposta na luz do 
estreante Eduardo Barroca, que fez pacto pela vitória com os jogadores, para bater o 

Internacional e se manter na luta pela fuga do rebaixamento à Série B. P. 4 e 5

Hora de a 
estrela brilhar
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O goleiro 

Diego Alves 

já recebeu 

propostas 

de clubes da 

Espanha, 

caso real-

mente deixe o 

Flamengo

Diego Alves 
está cada vez 
mais perto do 
adeus ao Fla
Goleiro rejeita nova proposta do clube e diretoria 
avisa que não vai contratar ninguém para a posição

D
iego Alves está em con-
tagem regressiva para 
deixar o Flamengo. Ao 

menos este é o cenário de hoje 
e o destino do goleiro está na 
iminência de ser longe do clu-
be, uma vez que as partes não 
se acertaram após o Rubro-
Negro apresentar uma nova 
proposta. Restam três jogos 
até o fim do contrato atual.

Aos 35 anos, Diego Alves já 
havia chegado a um acordo 
com o Flamengo, quando fe-
chou as bases salariais com 
Marcos Braz, vice de futebol, 
e Bruno Spindel, diretor exe-
cutivo. Mas as negociações to-
maram novo rumo quando o 
departamento financeiro do 
clube emperrou a assinatura 
por conta dos valores.

Assim, dirigentes do Fla-
mengo, que já vinham con-
versando com Diego Alves 
e seus representantes desde 
o meio do ano, tiveram que 
oferecer uma nova proposta, 
com redução significativa de 
salário e apenas um ano de 
duração - a anterior previa 
duas temporadas. 

O goleiro recuou e, agora, 
se encontra mais propenso ao 
mercado exterior, com sonda-

gens de clubes da Espanha, do 
que estender o vínculo com o 
Rubro-Negro. Se o impasse se 
mantiver, Diego Alves só terá 
mais três partidas pelo clube 
(contra Santos, Fluminense e 
Fortaleza) e se despedirá do 
Flamengo depois de quatro 
temporadas. O Rubro-Negro 
teria que encerrar o Brasi-
leirão com 12 jogos (31% da 
competição) sem o experiente 
goleiro - Hugo Souza deve as-
sumir o posto de titular.  

Com a possível despedida do 
atual camisa 1, a torcida fica na 
expectativa para saber se a di-
retoria irá trazer alguém para 
repor a saída do ídolo. A postu-
ra dos dirigentes, no momen-
to, é de não contratar ninguém 
para a posição para a tempora-
da 2021. Eles entendem que não 
é coerente ‘deixar’ Diego Alves 
ir embora por falta de acordo 
financeiro e, depois de perder 
uma das suas referências no 
atual elenco, ir ao mercado, 
fazer um alto investimento e 
correr o risco de tal contrata-
ção não dar certo. Grande parte 
da cúpula rubro-negra entende 
que dá para confiar nos atuais 
goleiros do elenco, Hugo Souza, 
César e Gabriel Batista.

Flamengo
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Sem acerto, 
Diego Alves 
deve deixar 
o Flamengo 
como o 
segundo 
goleiro com 
mais jogos na 
década e seis 
títulos 

DANIEL CASTELO BRANCO / AGENCIA O DIA

Flamengo 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  / HOJE

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  / AMANHÃ

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

 n O atacante Bruno Hen-
rique será julgado pela 3ª 
Comissão Disciplinar do 
Superior Tribunal de Jus-
t i ça  D e s p o r t i va  ( STJ D) , 
quarta-feira, por conta de 
um lance da partida entre 
Flamengo e Goiás, em 13 de 
outubro, pelo Brasileiro. En-
quadrado no artigo 254 do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (praticar jogada 
violenta), ele pode sofrer 
punição de um a seis jogos 
de suspensão.

 n A partida foi válida pela 
11ª rodada do Brasileirão, 
e o Flamengo venceu por 
2 a 1, no Maracanã. Em dis-
puta de bola com Bruno 
Henrique, o volante Breno, 
do Goiás, sofreu fratura 
no nariz após o choque, no 
qual a chuteira do atacante 
acertou o rosto do adver-
sário, que foi substituído 
imediatamente.

 n No mesmo dia, o Flamen-
go também será julgado 
pelo atraso na partida con-
tra o Corinthians, em São 
Paulo, pela 17ª rodada do 
Brasileirão, em 18 de outu-
bro. Por minuto de atraso, a 
multa estabelecida no CBJD 
varia de R$ 100 a R$ 1 mil.

STJD: BRUNO 
HENRIQUE 
SERÁ JULGADO



4   ATAQUE SÁBADO, 12.12.2020  I  O DIA4   ATAQUE SÁBADO, 12.12.2020  I  O DIA

Duras missões 
para o Fogão 
no Beira-Rio
Após seis derrotas seguidas, Botafogo tenta voltar a vencer para 
quebrar jejum contra o Internacional e respirar no Brasileirão

C
om um pé e meio na Sé-
rie B, o Botafogo tenta 
quebrar duas sequên-

cias muito negativas diante 
do Internacional, hoje, às 
19h, em Porto Alegre, em 
compromisso válido pela 
25ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Além da marca de 
seis derrotas seguidas (Bah-
ia, Bragantino, Fortaleza, 
Atlético Mineiro, Flamen-
go e São Paulo), o Alvinegro 
tenta acabar com um jejum 
de quatro anos (desde 2016) 
sem vencer o Colorado em jo-
gos no Beira-Rio.

Na ocasião, o Botafogo 
também começou o Brasi-
leiro amargando o Z-4. No 
entanto, depois da chegada 
do apoiador Camilo, a equipe 
comandada pelo então téc-
nico Jair Ventura — hoje no 
Sport — iniciou incrível re-
cuperação e se classificou à 
Libertadores de 2017, onde 
foi até as quartas de final e 
acabou eliminado pelo Grê-
mio, que foi campeão.

Com 88% de risco de mais 
uma queda (o Alvinegro foi 
rebaixado em 2002 e 2014), 
o técnico Eduardo Barroca 
tem uma série de problemas 
para escalar a equipe titular 
na partida de hoje. Ele, que 

reestreia à frente do Botafo-
go depois de se recuperar da 
Covid-19, não poderá contar 
com os zagueiros Marcelo 
Benevenuto e Rafael Forster, 
suspensos.

Sem outros zagueiros dis-
poníveis, Barroca se viu obri-
gado a convocar Helerson, 
das divisões de base. Para a 
lateral direita, o sempre cri-
ticado Marcinho deverá dar 
a vaga para Kevin. Na lateral 
esquerda, Victor Luis volta 
depois de cumprir suspen-
são. Honda, que começou no 
banco diante do São Paulo, 
reaparece. No ataque, o cen-
troavante Matheus Babi en-

tra no lugar de Pedro Raul.

RAMÓN DÍAZ NA BRONCA

Em sua curtíssima passa-
gem pelo Botafogo (exatos 
22 dias), o técnico Ramón 
Díaz sequer teve a chance 
de comandar o time à beira 
do campo, uma vez que teve 
que se ausentar por causa de 
uma cirurgia. Já recupera-
do, o argentino afirmou que 
o clube não cumpriu o com-
binado — aguardar pelos 30 
dias de repouso.

Afundado na zona de re-
baixamento do Campeona-
to Brasileiro, a diretoria de-
cidiu demitir o treinador e 
trazer de volta Eduardo Bar-
roca, outro que ainda não 
conseguiu estrear, mas des-
sa vez por causa do quadro 
de Covid-19.

“O clube havia acordado 
um prazo e um mês para po-
der voltar. Se apressaram um 
pouco, sabemos que a situa-
ção do clube não era muito 
boa também, mas para um 
projeto certo há que se apos-
tar. Não se respeitou o que 
havia sido acordado. É uma 
lástima, porque estava entu-
siasmado com esse projeto”, 
disse Don Ramón, em entre-
vista ao Canal do TF.

Internacional

Local: Beira-Rio. Árbitro: Caio Max 
Augusto Vieira (RN). Horário: 19h

INTERNACIONAL

BOTAFOGO

Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta e 
Moisés; Dourado, Lindoso, Edenilson, 
Patrick e Marcos Guilherme (Yuri Alberto); 
Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga

Diego Cavalieri; Kevin, Helerson, Kanu e 
Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e 
Bruno Nazário; Lucas Campos, Honda e 
Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca

FICHA TÉCNICA
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Botafogo

 N O goleiro Diego Cavalieri fica-
rá por mais uma temporada no 
Botafogo. No seu atual contrato, 
há uma cláusula de renovação 
automática caso ele disputas-
se um determinado número de 
jogos pelo Alvinegro. Como o ex-
periente jogador conseguiu bater 
esta meta, o compromisso com 
o Alvinegro será estendido até 
dezembro de 2021.

A informação foi confirma-
da por Tulio Lustosa, atual diri-
gente do Botafogo, em contato 
por telefone com a reportagem 
do Ataque. “Está tudo certo. 
Ele tinha uma cláusula de de-
sempenho de renovação au-
tomática. Como ele bateu um 
determinado número de jogos, 
que era a meta dele, ficou tudo 
certo. Tudo encaminhado”, dis-
se o dirigente.

Ao ser questionado sobre 
quantos jogos estavam pre-
vistos na cláusula contra-
tual, Tulio Lustosa não soube 
informar, mas garantiu que 
Cavalieri ficará no Botafogo. 
Cavalieri chegou ao Botafo-
go em 2019, mas disputou 
apenas 12 partidas no ano 
passado. Nesta temporada, 
como Gatito está sofrendo 
com lesões, o experiente go-
leiro vem sendo bastante 
acionado, já entrou em cam-
po 21 vezes e tem dado conta 
do recado.

Na goleada sofrida para o 
São Paulo por 4 a 0, na última 
quarta-feira, Diego Cavaliei 
evitou derrota por placar ainda 
maior e fez grandes defesas 
durante a partida disputada 
no Morumbi.

CAVALIERI: MAIS UMA TEMPORADA

 N Recuperado do coronavírus, 
o técnico Eduardo Barroca está 
efetivamente de volta ao Bota-
fogo. Contratado para substituir 
Ramón Díaz, ele ficou fora dos úl-
timos dois jogos, cumprindo me-
didas de isolamento, mas agora 
vai dirigi-lo, hoje, contra o Interna-
cional. Com a equipe em situação 
complicada no Brasileiro, prome-
teu trabalho para fazê-la reagir.

“Já tive uma reunião com os 
jogadores, estou aqui para passar 
uma mensagem de sentimento. 
Falar que temos ciência do mo-
mento que passamos, mas com 
muito trabalho, dedicação e mu-
dança de hábito a gente precisa 
dar uma resposta imediata. Den-
tro dessa conversa que tive com o 
grupo, espero, já no jogo contra o 

Inter, que a gente inicie uma revi-
ravolta”, afirmou.

A mensagem de Barroca foi 
publicada no Botafogo TV, o canal 
de vídeos do clube no YouTube, 
sendo destinada aos torcedores. 
E prometeu cobrar comprometi-
mento dos jogadores. A tendência, 
inclusive, é que realize mudanças 
na escalação após a derrota por 4 
a 0 para o São Paulo.

“Mando uma mensagem de 
otimismo, mas principalmente de 
sentimento. Esperem de mim um 
homem que vai assumir todas as 
responsabilidades, não vou falar 
de passado, é um momento de 
união, cobrança e apoio aos joga-
dores. Espero que a gente se veja 
depois do jogo com uma vitória”, 
comentou, confiante.

LIVRE DA COVID-19, BARROCA ESTREIA

Mando uma mensagem de 
otimismo, mas principalmente 
de sentimento. É um momento de 
união e apoio aos jogadores. 
EDUARDO BARROCA,
Técnico do Botafogo

Em sua estreia 
pelo Botafogo, 

Barroca fez 
pacto com o 

grupo para 
salvar o time 
no Brasileiro
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C
om 24 pontos, no Z-4 do 
Brasileiro, em 17º lugar, 
uma posição atrás do 

Sport, primeiro time fora da 
zona da degola, o Vasco vive 
momento de apreensão. Mas 
a quem passe tranquilidade à 
torcida, após membros de or-
ganizadas terem invadido o CT 
do clube no treino de quinta-
feira. Para o matemático Tris-
tão Garcia, os riscos de rebai-
xamento não são motivo para 
desespero.

“O Vasco tem hoje 38% de 
risco de rebaixamento. Tra-
duzindo: o Vasco tem 62% de 
chance de escapar. Mais chan-
ce de escapar do que ser re-
baixado. Preocupa, mas não é 
uma situação desesperadora. 
Muito longe disso. O Sport, 
que vem logo acima, mas já 
com os 24 jogos da rodada, 
enquanto o Vasco tem 23, 
possui 35% de risco de rebai-
xamento. É muito semelhante 
ao risco do Vasco. Há quase 
um empate técnico”, frisou, 
acrescentando.

“Para se ter uma meta, vale 
dizer que bastam 45 pontos 
para uma equipe garantir a 
permanência da Série A, sem 
depender de critérios de de-
sempate, sem depender dos 
adversários e concorrentes, 
sem precisar secar ninguém. 
Se o clube somar 45 pontos 
ao final da rodada 38, estará 
salvo do rebaixamento”, dis-
se Tristão ao canal ‘Atenção, 
Vascaínos’.

Apesar da notícia tranqui-
lizadora, fato é que a invasão 
de membros de torcidas or-
ganizadas ao CT do Vasco não 
irritou somente o treinador 
Ricardo Sá Pinto. De acordo 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

Vasco

Matemático avisa que a situação 
preocupa, mas não é desesperadora
Tristão Garcia calcula que Vasco ainda tem 62% chances de escapar da degola no Campeonato Brasileiro

Ameaçado no cargo, Ricardo Sá 
Pinto precisa de uma vitória no 
clássico para seguir no Vasco

com informações do portal 
“globoesporte.com”, os jo-
gadores ficaram espantados 
com a facilidade que os torce-
dores conseguiram entrar no 
local de trabalho deles.

Na ocasião, o técnico Ricar-
do Sá Pinto tomou a frente dos 
jogadores e conversou com os 

torcedores. Os principais alvos 
foram o zagueiro Leandro Cas-
tan, o atacante Talles Magno, 
o técnico português e o presi-
dente Alexandre Campello. A 
diretoria prometeu providên-
cias e segundo informações do 
site “globoesporte.com”, três 
funcionários do Vasco não irão 

mais trabalhar no CT. 
Em situação complicada 

na tabela (17º lugar), o Vasco 
enfrenta o Fluminense nes-
te domingo em São Januário. 
A partida será às 20h30 e o 
Cruzmaltino precisa de um 
resultado positivo para sair 
da zona de rebaixamento.
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O meia Arrascaeta, do Fla-
mengo, está disputando o 
prêmio Puskas, que significa 
o troféu de gol mais bonito da 
temporada no mundo inteiro. 
O uruguaio está entre os três 
finalistas e o prêmio se decide 
por votação online. Ou seja, a 
torcida do Flamengo vai che-
gar em peso para eleger aque-
le golaço de bicicleta marcado 
contra o Ceará. Grande fase!

NA DISPUTA 
DO PUSKÁS

UM DUELO DISCREPANTE

O 
clássico entre Vasco e Fluminense, amanhã, 

em São Januário, vai ser o da discrepância. 

Olhando os investimentos e elencos, é fá-

cil constatar que as duas equipes são parecidas. 

Cada uma gasta cerca de r$ 4 milhões na folha 

salarial do futebol profissional e tem uma mescla 

de bons jogadores com outros bem limitados. Mas 

a diferença de 19 pontos na tabela mostra bem o 

que quero dizer. O Flu é o quinto e briga pelo G-4. 

Perdeu seu técnico, mas Marcão continua para 

dar sequência à linha do bom trabalho de Odair 

Hellmann. Já o Vasco é o 17º, já teve Abel Braga, 

Ramon Menezes e está a ponto de demitir Ricardo 

Sá Pinto em caso de uma derrota. As diferenças são 

pequenas, mas os detalhes são enormes e suficien-

tes para colocar o Tricolor como favorito. Mas, no 

fim das contas, a bola rola e tudo é deixado de lado. 

 n A Fifa anunciou os fina-
listas do prêmio The Best, 
que vai eleger o melhor do 
mundo em 2020. Todos es-
peravam que o trio tivesse 
Lewandovski, do Bayern 
de Munique, Neymar, do 
PSG, e Kevin De Bruyne, 
do Manchester City. Quem 
apareceu, desses três aí, foi 
o polonês do time alemão, 
que deve ganhar. Messi e 
Cristiano Ronaldo comple-
taram, ao meu ver, injusta-
mente, a lista. Papelão sem 
tamanho da Fifa.

FIFA APRONTA 
NOVAMENTE 

MUDANÇAS EMERGENCIAIS 

 nEduardo Barroca vai co-
mandar seu primeiro jogo 
como técnico do Botafogo em 
2020. O adversário é o Inter-
nacional, que chega abalado 
após a eliminação nos pênal-
tis para o Boca Juniors na Li-
bertadores. Para essa partida, 

algumas mudanças devem ser 
feitas. Kalou, que ainda não 
mostrou para o que veio, deve 
ir para a reserva. Helerson, 
Kevin e Werley devem come-
çar jogando. As mudanças são 
necessárias e o Botafogo está 
urgentemente precisando.

Messi, CR7 e Lewa 
disputam prêmio 
The Best da Fifa
Entidade definiu os 
três finalistas. Fora 
da lista, Neymar 
ironizou escolhas

Está definido pela Fifa. Mes-
si, Cristiano Ronaldo e Le-
wandowski são os finalistas 
do prêmio de melhor joga-
dor do mundo nesta tempo-
rada. Entre as mulheres, as 
candidatas são a inglesa Lucy 
Bronze, do Manchester City; 
a dinamarquesa Pernille Har-
der, do Chelsea; e a francesa 
Wendie Renard, do Lyon. 

A cerimônia virtual de en-
trega do prêmio será no dia 
17, com transmissão direto da 
sede da Fifa, em Zurique, na 
Suíça. O The Best será o úni-
co grande prêmio individual 
a ser concedido em 2019/20, 
uma vez que a revista Fran-
ce Football, que premia o 
melhor com a Bola de Ouro, 
optou pelo cancelamento da 
edição deste ano. 

Ano passado, Messi venceu 
Van Dijk e Cristiano Ronaldo 
e foi eleito pela sexta vez o 

Atual vencedor, Messi já foi eleito seis vezes o melhor do mundo

FOTOS DE AFP

melhor do mundo. A disputa 
de melhor treinador este ano 
está entre Hansi Flick (Ba-
yern de Munique), Marcelo 
Bielsa (Leeds United) e Jür-
gen Klopp (Liverpool). Entre 
os goleiros, a escolha entre 
Neuer (Bayer de Munique), 
Alisson (Liverpool) e Oblak 
(Atlético de Madrid). 

Na premiação também 
será conhecido o gol mais bo-
nito do ano. O uruguaio Ar-
rascaeta, do Flamengo, con-
corre ao Prêmio Puskás. Seus 
adversários são compatriota 
Luis Suárez, do Atlético de 
Madrid, e o sul-coreano He-
ung-min Son, do Tottenham.

Aparentemente, Neymar 
não gostou de ficar de fora da 
disputa para o Prêmio The 
Best da Fifa. “Ja que não deu 
certo, partiu”, postou nas re-
des sociais, acrescentando, 
em tom de brincadeira, que 
vai buscar outra profissão: 
“Já Desisti do virei Gamer.”

Neymar brilhou e levou o 
PSG à final da Liga dos Cam-
peões. O título bateu na tra-
ve, com o Bayern vencendo a 
final por 1 a 0, no Estádio da 
Luz, em Lisboa.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

Marcão, pelo Flu, e Sá Pinto, pelo Vasco, se enfrentam amanhã

DIVULGAÇÃO/CONMEBOL
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Nino faz 
elogios a Odair 
Hellmann e 
enche a bola 
de Marcão
Zagueiro, que vai enfrentar o Vasco 
amanhã, na Colina, critica invasão do 
CT do rival pela torcida cruzmaltina

A
pesar de Odair Hellmann 
ter deixado o Fluminen-
se rumo aos Emirados 

Árabes, o clima nas Laranjei-
ras é muito bom. Vivendo boa 
fase e lutando por uma vaga na 
Libertadores, o Tricolor, ago-
ra sob o comando de Marcão, 
quer manter a boa campanha 
no Brasileiro com vitória sobre 
o Vasco, amanhã, na Colina.

Quem aposta no trabalho do 
novo treinador é Nino, que tra-
balhou com Marcão em 2019 e 
crê que a capacidade de gerir o 
vestiário pode ser encontrada 
tanto no atual quanto no ex-
treinador. O zagueiro aprovou 
a escolha de Marcão.

“Tive o prazer de trabalhar 
com Marcão e Odair, grandes 
profissionais. O Marcão fez um 
ótimo trabalho ano passado e 
vai dar sequência aqui com a 
gente. É um cara que conhece 
bem o elenco e o trabalho que 
vinha sendo feito pelo Odair. 
Foi uma ótima escolha para dar 
sequência ao que vinha sendo 
feito”, frisou Nino, que, após se 
recuperar da covid-19, será ti-
tular contra o Vasco. 

Nino falou sobre a recupera-
ção da doença e ainda comen-
tou sobre a invasão do torcida 
do Vasco ao CT do Cruzmalti-
no, quinta-feira. “Bem com-
plicado (o vírus). Tive alguns 
sintomas. Leves, mas chatos. 
A gente sente na volta. Fica de-
bilitado, a volta é difícil, demo-
ra para retomar fisicamente, 
a questão tática, o tempo de 
jogo e da bola”, disse Nino, que 
emendou:

“Lamentável essa situação 
no Vasco. Muito preocupante 
que num momento de traba-
lho, pessoas que se dizem torce-
dores invadam o treino. É cul-
tural do nosso país, mas tem de 
acabar”, acrescentou o zaguei-
ro, que também falou sobre o 
duelo de amanhã.

“Não vejo vantagem. É um 
clássico difícil. Eles estão em 
momento complicado, passa-
mos por algo parecido no ano 
passado, até com torcida in-
vadindo treino. Mas não vejo 
como vantagem para a gente”, 
encerrou o zagueiro.

O zagueiro 
Nino falou 

sobre o 
momento em 

que esteve 
contaminado 
pela Covid-19
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 N Marcão deverá manter 
Marcos Felipe e Egídio como 
titulares contra o Vasco. A es-
colha de escalar os dois tem 
motivações diferentes. O go-
leiro leva melhor sobre Muriel, 
que não vinha bem quando 
se contaminou pela Covid-19. 
Já o lateral esquerdo deve 
permanecer porque Danilo 
Barcelos, mesmo recuperado, 
precisa recuperar a condição 
física. Fred deverá voltar a ser 
relacionado, mas a tendência 
é que Marcão mantenha o 
quarteto ofensivo formado 
por Nenê, Michel Araújo, Wel-
lington Silva e Marcos Paulo.

MARCOS 
FELIPE E EGÍDIO 
TITULARES

Nino está 

feliz com 

a boa fase 

do Tricolor, 

mas não o vê 

como favorito 

no clássico 

contra o 

Vasco, em  

São Januário

Lamentável 
essa situação 
no Vasco. 
Preocupante 
que num 
momento 
de trabalho, 
pessoas 
invadam o 
treino
NINO

Fluminense


