
ODIA I DOMINGO, 13/12/2020n site: odia.com.br n e-mail: ataque@odia.com.br n tel.: 2222-8000

Dramático
R

IC
A

R
D

O
 D

U
A

R
T

E
/S

P
O

R
T

 C
LU

B
 IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

2 1X

No Z-4, Botafogo de Honda sai na frente, cede o empate e permite a virada do Internacional 
numa bobeira incrível de Kevin, voltando do Sul com uma derrota por 2 a 1. P. 5
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Vasco

Com a palavra, Papai Joel 
Campeão por Vasco e Flu vê rivais colhendo o que plantaram no BrasileirãoV

asco e Fluminense se en-
frentam hoje, às 20h30, 
em São Januário, em um 

clássico bastante importante 
para os dois treinadores dos 
clubes, que vivem momentos 
bem distintos na temporada. 
De um lado, o ameaçado Sá 
Pinto e, do outro Marcão, que 
faz a sua reestreia pelo Flumi-
nense. Supercampeão nos dois 
clubes, Joel Santana contou, 
em conversa com O DIA, que 
acredita que as diferentes colo-
cações dos dois clubes na tabela 
do Brasileiro passam bastante 
pela escolha que eles fizeram 
para o comando técnico. 

“O Vasco errou ao demitir o 
Ramon, escolheu alguém que 
não conhece o clube, enquan-
to o Fluminense perdeu o seu 
técnico, que fazia um bom tra-
balho, e acertou na escolha”, 
disse Joel. 

Na opinião do Papai, Sá Pin-
to não deverá permanecer mui-
to tempo no comando do Cruz-
maltino. “Ele nunca trabalhou 
no Brasil, o Vasco em uma difi-
culdade muito grande. Eu cri-
tiquei a saída do Ramon desde 
que aconteceu e a equipe caiu. 
Ele conhecia o plantel, conhecia 
o Vasco. Agora vai reclamar que 
está sofrendo. Quando o portu-
guês entender o que é o Vasco, 
provavelmente não vai estar 
mais no cargo. Sem dúvidas, 
não vai resolver o problema”, 
afirmou.

Já Marcão assumiu o Flumi-
nense pela segunda vez de for-
ma efetivada. No ano passado, 
o técnico comandou a equipe 
em boa parte do segundo tur-
no do Brasileiro e teve bom 
aproveitamento. Neste ano, o 
ex-jogador será o substituto de 
Odair Hellmann. Na opinião de 
Joel, Marcão, que foi comanda-
do pelo Papai em 2003, merece 
a oportunidade no clube das 
Laranjeiras.

“Acho que o Fluminen-
se acertou na escolha que 
fez. O trabalho estava sendo 
bem feito e, diferente do Vas-
co, colocou um profissional 

Joel Santana acredita que Sá Pinto não deverá permanecer por muito tempo no Vasco enquanto o Fluminense acertou ao dar chance a Marcão
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que está bastante ambien-
tado com o clube. Marcão é 
um profissional experiente, 
conhece bem o Fluminense e 
já merece essa oportunidade 
sim”, afirmou.

O clássico entre Vasco e Flu-
minense, em São Januário, será 
novamente sem a presença de 
torcedores por conta da pan-

demia de covid-19. Na opinião 
de Joel Santana, esse fato aca-
ba fazendo com que os duelos 
entre grandes clubes acabem 
perdendo a graça.

Afastado de um gigante do 
futebol carioca desde 2014, 
quando comandou o Vasco, 
Joel Santana afirmou que tem 
sido lembrado por torcedo-

Exclusivo!

res. Ele se disse feliz pelo re-
conhecimento e afirmou que 
não descarta exercer alguma 
função novamente no futebol.

“Sinto saudades de não es-
tar participando do esporte 
diretamente e inclusive mui-
tas pessoas têm me escrito pe-
dindo meu retorno nesse mo-
mento delicado para alguns 

times cariocas. Eu voltaria 
sim com uma função dentro 
do clube que fosse para cola-
borar”, disse Joel. 

Aos 71 anos, Joel Santana 
tem desempenhado uma fun-
ção bem diferente. O Natalino 
tem se dedicado ao seu canal no 
YouTube, que conta com mais 
de 27 mil inscritos. 
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Fluminense

Apesar de pressão, Sá Pinto ganha moral
Técnico defendeu grupo cruzmaltino em invasão de uma torcida organizada no centro de treinamento

Vivendo uma fase turbulen-
ta no Vasco e com aproveita-
mento de apenas 30,5%, Ri-
cardo Sá Pinto está sofrendo 
grande pressão. Grande parte 
da torcida e alguns conselhei-
ros do clube já estão pedindo 
a demissão do treinador. En-
tretanto, internamente com o 
elenco, apesar de alguns atri-
tos, o prestígio do português 
subiu depois do episódio de 
invasão de uma organizada 
no CT Cruzmaltino, na última 
quinta-feira.

Por ter tomado a frente nas 
conversas com os manifes-
tantes cara a cara, proteger 
os atletas e até defendê-los de 
acusações de “corpo mole”, Sá 
Pinto foi visto como líder. A 
atitude de liderança e de não 
deixar o grupo “na mão” dian-
te dos torcedores foi bem vis- Sá Pinto vive fase turbulenta, mas seu prestígio subiu por ter tomado a frente nas conversas com manifestantes

DANIEL CASTELO BRANCO

ta pelo elenco.
O presidente do Vasco, 

Alexandre Campello, tem re-
sistido à pressão em relação 
aos pedidos de demissão e 
tem dado voto de confiança 
ao treinador. O mandatário 
considerou a série de desfal-
ques no elenco por conta da 
covid-19 e falta de tempo para 
treinar, que está compensada 
na semana livre o treinador 
teve agora.

A dívida que a rescisão con-
tratual pode causar também 
é um ponto que pesa muito, 
fora o fato que seria muito 
complicado achar outro téc-
nico que enfrente a missão de 
tirar o time, ainda sem futuro 
presidente definido, da zona 
de rebaixamento. Campello 
termina seu mandato em 15 
de janeiro de 2021.

Desfalques podem acelerar o retorno de Yago 

O Fluminense pode ter novi-
dades no clássico diante do 
Vasco. O volante Yago sur-
preendeu na velocidade da 
recuperação de lesão no joe-
lho direito e pode aparecer no 
time no duelo contra o Vasco, 
hoje, em São Januário, pela 
25ª rodada do Brasileirão.

Sem Martinelli, com lesão 
na coxa esquerda, Yago corre 
por fora para ficar com um lu-
gar na equipe, de acordo com 
o UOL Esporte. Outra opção 
seria o jovem Nascimento, Sem Martinelli, lesionado, Yago corre por fora para ser escalado hoje

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

mas ainda tem apenas poucos 
minutos jogados pela equipe 
e não deve ser o escolhido.

Diante do Vasco, a equi-
pe tricolor deve ser formada 
com Marcos Felipe, Igor Ju-
lião, Nino (Matheus Ferraz), 
Luccas Claro e Egídio; Yuri 
(Yago), Hudson, Michel Araú-
jo e Nenê; Wellington Silva e 
Marcos Paulo.

ODAIR NO AL WASL

Odair Hellmann foi oficial-
mente apresentado ontem 
como novo treinador do Al 
Wasl, dos Emirados Árabes. 
Cinco dias após ter confirma-
do sua saída do Fluminense, 
o técnico teve sua apresenta-
ção no clube de Dubai e posou 
com uma camisa e um cache-
col da equipe. 

O time árabe, que já foi co-
mandado por Diego Marado-
na, desembolsou US$ 2,1 mi-
lhões (R$ 10,7 milhões) para 
ter Odair, inicialmente, por 
18 meses. Contando com pre-
miações, os valores podem 
chegar a R$ 600 mil por mês 
apenas em vencimentos. No 
Fluminense, ele recebia cerca 
de R$ 250 mil e tinha contrato 
até o fim deste ano.

Odair assume um time sem 
muitas pretensões para o fim 
do ano: o Al Wasl é o nono do 
campeonato nacional, tendo 
quatro jogos do fim da fase 
atual. Tendo 12 pontos, 11 atrás 
do líder Sharjah, o time de Du-
bai basicamente não tem mais 
chances de título e tem baixas 
chances de se classificar para 
a Liga dos Campeões da Ásia.

Volante surpreende 
com rápida 
recuperação de lesão 
no joelho direito
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Expectativa 
de uma nova 
chance no 
Rubro-Negro
Jovem João Gomes pode ter outra 
oportunidade no Flamengo, agora sob o 
comando de Ceni, diante do Santos

E
m busca de uma vitória 
contra o Santos, hoje, às 
16h, no Maracanã, em due-

lo que pode ser considerado um 
jogo de “seis pontos” pelas pri-
meira colocações do Brasilei-
rão, o Flamengo deverá ter uma 
novidade no time. O jovem João 
Gomes muito provavelmente 
vai ter mais uma oportunidade 
como titular da equipe. 

Sem poder contar com Wil-
lian Arão e Thiago Maia lesio-
nados, Rogério Ceni deve dar 
uma oportunidade ao jogador 

que atuou como titular pela 
primeira vez na goleada sofri-
da pelo Flamengo contra o São 
Paulo, por 4 a 1 no Brasileiro. Na 
ocasião, o treinador da equipe 
era Domènec Torrent.

Com Rogério Ceni, o volan-
te, de 19 anos, teve oportuni-
dades nos dois duelos contra 
o Racing pela Libertadores. 
No entanto, em todas eles en-
trou na segunda etapa. Con-
tra o Botafogo, João Gomes 
ficou no banco de reservas.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O Flamengo deverá ir para 
campo com: Diego Alves, 
Isla, Rodrigo Caio, Léo Perei-
ra, Filipe Luís, João Gomes, 
Gerson, Arrascaeta, Everton 
Ribeiro, Gabigol e Bruno 
Henrique.

O Flamengo divulgou no co-
meço da tarde de ontem a lista 
de relacionados: Arrascaeta, 
Bruno Henrique, César, Diego 
Alves, Everton Ribeiro, Filipe 
Luís, Gabi, Gerson, Hugo, Isla, 
João Gomes, Léo Pereira, Thu-
ler, Matheuzinho, Michael, Na-
tan, Pedro, Pedro Rocha, Pepê, 
Renê, Rodrigo Caio, Rodrigo 
Muniz e Vitinho.

APREENSÃO NO GRUPO
Um dos principais líderes do 
elenco do Flamengo, Diego Al-
ves não aceitou a última pro-
posta por renovação do vínculo 
e pode estar de saída do Rubro-
Negro. No entanto, jogadores 
importantes do clube demons-
tram apreensão e voltaram a 
manifestar descontentamento 
com a saída do goleiro.

Everton Ribeiro, Filipe Luís, 
Diego Ribas e Gabigol repro-
vam o fato de Diego Alves estar 
próximo de dar adeus, princi-
palmente por ser considerado 
importante tecnicamente e 
como líder. As informações são 
do UOL Esporte.

O Rubro-Negro 
busca a vitória 
para encurtar a 
distância para o líder 
São Paulo

Flamengo Santos

João Gomes teve 

duas chances com 

Ceni, entrando no 

segundo tempo 

dos duelos contra 

o Racing



O DIA I DOMINGO, 13.12.2020 ATAQUE   5O DIA I DOMINGO, 13.12.2020 ATAQUE   5

Internacional Botafogo

Alvinegro dá 
bobeira e 
sofre virada 
do Inter
Glorioso deixa o Beira-Rio derrotado e 
segue em situação delicada na zona de 
rebaixamento do Campeonato Brasileiro

A 
caminhada do Botafogo 
no Brasileiro teve mais 
um capítulo dramático 

ontem, em Porto Alegre. Con-
tra o Internacional, a equipe 
carioca saiu na frente, cedeu o 
empate e criou até oportunida-
des no Beira-Rio, mas um lance 
de uma bobeira inacreditável 
no segundo tempo selou mais 
um resultado negativo na com-
petição. O Colorado venceu de 
virada por 2 a 1.

O resultado mantém o Glo-
rioso com 20 pontos, na zona 
de rebaixamento. Em situação 
delicada, o Botafogo começou 
a partida em cima do Interna-
cional e, com apenas dois minu-
tos, criou uma boa oportunida-
de. Bruno Nazário recebeu pela 
esquerda com liberdade e bateu 
cruzado, com o goleiro Marcelo 
Lomba já vencido, a bola pas-
sou por todo mundo, rondando 
a área colorada, até que o lance 
de perigo fosse afastado por um 
atleta da equipe gaúcha.

Com o passar do primeiro 
tempo, o Internacional pas-
sou a buscar mais o controle 
do jogo. Aos 19 minutos, os 
gaúchos chegaram em fina-
lização de Thiago Galhardo, 
Diego Cavalieri conseguiu fa-
zer a defesa em dois tempos.

Aos 27 minutos, o Botafogo 
saiu na frente do placar, após 
boa jogada de Zé Welison, 
que brigou pela bola no ata-
que e recuperou após erro de 
Patrick. O volante cruzou na 
medida para Pedro Raul ca-
becear, sem chances de defesa 
para o goleiro Marcelo Lom-
ba. O atacante quebrou um 
jejum de 11 jogos sem marcar.

Aos 36 minutos, o Interna-
cional conseguiu o empate. 
Moisés fez novamente uma 
ótima jogada e finalizou, a 
bola bateu na trave, após boa 
defesa de Cavalieri, e sobrou 
para Patrick, que finalizou 
para o gol. A defesa alvinegra 
tentou tirar, mas a bola já ti-
nha passado da linha. 

O segundo tempo come-
çou com o Botafogo criando 
uma outra chance. Mas, aos 

RICARDO DUARTE/SPORT CLUB INTERNACIONAL

O Botafogo 

volta a jogar 

no sábado, 

contra o 

Coritiba, no 

Couto Pereira

O japonês 

Honda em 

lance de jogo 

no Beira-Rio: 

Alvinegro 

segue em crise

20 minutos, um lance incrí-
vel no Beira-Rio fez o Inter-
nacional virar a partida. Ke-
vin cobrou falta no campo de 
defesa, a bola foi intercep-
tada por Yuri Alberto, o jo-
gador do Internacional deu 
prosseguimento ao lance e 
marcou para os gaúchos. O 
lance foi analisado pelo árbi-
tro no VAR e depois de qua-
tro minutos foi validado.

Atrás do marcador, o Bo-
tafogo se lançou mais ao ata-
que. Barroca colocou Rhuan 
e Babi na equipe. Aos 33 mi-
nutos, o Glorioso chegou, 
Kevin fez boa jogada pela 
direita e cruzou, a bola pas-
sou por toda os homens de 
frente do clube carioca e nin-
guém conseguiu marcar.

 > Porto Alegre 
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a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO/SÃO PAULO

SÃO PAULO FAZ MILAGRES

FOI NA FERIDA PEDALADAS

 N O desabafo do ex-goleiro 
Jefferson, revoltado com 
o pálido desempenho dos 
jogadores do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro, 
reflete toda a angústia da 
torcida alvinegra. Como 
ele diz, perder e ganhar 
são alternativas do jogo. 
O que se espera de uma 
equipe é que lute pelos 
resultados até a exaustão. 
O que não é admissível é 
a passividade, o aparente 
conformismo, o popular 
jogar a toalha. As duras 
críticas ecoaram no clu-
be alvinegro e no grupo 
de jogadores. A verdade 
realmente dói.

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

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

 N Até outro dia em crise, 
muros pichados, galera fu-
riosa exigindo as cabeças 
de Fernando Diniz (foto), 
Raí e do presidente Car-
los Augusto, o Leco. Como 
a vida muda de minuto a 
minuto, o então time sem 
vergonha, mercenário, as-
sume com folga a liderança 
do Brasileiro, o técnico Fer-
nando Diniz salta da caixa 
dos burros para prateleira 
dourada dos gênios, a dire-
toria passa a ser enaltecida 
pelo moderno modelo de 
gestão que proporcionou 
segurança ao elenco com 

a manutenção do comando 
técnico. Semanas atrás, o 
pau comia no lombo de to-
dos. Num sopro de magia, 
tudo mudou, a tempestade 
passou, Fernando Diniz e 
sua arca emergiram sãos e 
salvos e o presidente Leco 
já aparece belo e formoso, 
pronto para receber uma 
estrelinha e entrar para a 
galeria dos notáveis do clu-
be. Só precisam ter cuidado, 
se perderem esse título de-
pois de abrir tamanha van-
tagem, nem o misericordio-
so São Paulo os salvará da 
fúria dos elementos.

 N O Flamengo sabe que o 
Brasileirão é o que resta 
da festa e que está atra-
sado na corrida. A partir 
de hoje, contra o Santos, 
no Maracanã, o lema será 
o do alpinista, só o cume 
interessa. 

 NVasco em crise x Fluminense 
na muda: o clássico de hoje, em 
São Januário, promete grandes 
emoções.

 NNinguém é contra o VAR. A 
tecnologia é bem-vinda. Somos 
contra a incompetência dos que 
operam a geringonça.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Marcão, mais uma vez, as-
sume o mando da equipe 
do Fluminense numa emer-
gência. Competente e caris-
mático, ele tem a confiança 
dos jogadores e a simpatia 
da torcida.

 N A invasão do Centro de 
Treinamentos do Vasco 
por um grupo de torcedo-
res, poderia terminar mal. 
Falha da segurança colo-
cou todos em situação de 
sério risco.

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 46 25 14 4 7 44 31 13 61,3%

 3º Flamengo 42 23 12 6 5 38 31 7 60,9%

 4º Palmeiras 41 24 11 8 5 36 23 13 56,9%

 5º Internacional 41 25 11 8 6 37 25 12 54,7%

 6º Grêmio 40 23 10 10 3 32 20 12 56,9%

 7º Fluminense 39 24 11 6 7 34 26 8 54,2%

 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 Bragantino 31 25 7 10 8 31 29 2 41,3%

 11º Fortaleza 30 25 7 9 9 24 23 1 40,0%

 12º Corinthians 30 24 7 9 8 25 29 -4 41,7%

 13º Athletico-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8 37,3%

 14º Bahia 28 25 8 4 13 29 42 -13 37,3%

 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 Goiás 20 25 4 8 13 25 40 -15 26,7%

 20º Botafogo 20 25 3 11 11 23 36 -13 26,7%

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
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 / QUARTA-FEIRA

São Paulo 4 x 0 Botafogo Antônio Accioly

18ª RODADA / ONTEM

Bragantino 2 x 1 Fortaleza Nabi Abi Chedid

Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG Arena da Baixada

Palmeiras 3 x 0 Bahia Alianz Parque

Internacional 2 x 1 Botafogo Beira-Rio

*Ceará  x  Atlético-GO Castelão

*Goiás  x  Grêmio Serrinha

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

*Jogos não encerrados até o fechamento desta edição


