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Tropeço do São Paulo e vitória sobre o Santos quase 
dobram as chances de o Flamengo, com um jogo a menos, 
faturar mais um Brasileiro. Segundo matemático  
Tristão Garcia, elas subiram de 11% para 19%. P. 3
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Vasco

Sinal de alerta já está 
aceso em São Januário
Mesmo a três pontos de sair do Z-4, Vasco tem 40% de risco de 
rebaixamento à Série B e vive momento delicado no Brasileirão

A
pós o empate com o 
Fluminense, nos acrés-
cimos, o resultado do 

clássico não foi nada bom 
para o Vasco. De acordo com 
os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, divulgados, 
ontem, no portal “Infobola”, 
o Cruzmaltino já tem 40% 
de risco de ser rebaixado. Os 
demais resultados da rodada 
também não ajudaram e o 
Gigante, que viu a distância 
para sair da zona de rebaixa-
mento aumentar para três 
pontos. 

É verdade que o Vasco tem 
um jogo a menos, porém, ele 
será contra o Palmeiras, que 
vive grande fase, em São Pau-
lo. Segundo Tristão Garcia, 
apenas três equipes têm mais 
risco de queda que o Vasco, 

Ricardo Sá Pinto gostou do rendimento contra o Fluminense, mas não quer a ‘Canodependência’ no Vasco

justamente as que estão atrás 
do clube na tabela do Brasi-
leiro - Botafogo (92%), Goiás 
(89%) e Coritiba (83%). 

Apesar da situação na tabela 
e do frustrante empate com o 
Fluminense, o técnico Ricardo 
Sá Pinto elogiou a sua equipe e 
afirmou que o rendimento dos 
seus jogadores evoluiu após a 
semana de treinos. “O time rea-
giu bem, vimos um Vasco mais 
fresco, com maior pressão, um 
Vasco a jogar melhor. Falta a vi-
tória que é o que faz diferença. 
Não temos vitórias morais. É o 
caminho, é o trabalho, são tam-
bém os outros que jogam em 
posições ofensivas também”, 
afirmou Sã Pinto, ressaltando, 
porém, que a equipe não pode 
depender de Germán Cano.

“Não podemos depender só 

do Cano. Não é justo. Assim 
é difícil conseguir vitórias. 
Acredito que há vontade para 
isso e há também qualidade. 
E vamos acreditar no cresci-
mento desses jogadores e eles 
vão conseguir ajudar o Vasco”, 
disse, referindo-se ao artilhei-
ro da equipe na temporada, 
com 21 gols.

Sá Pinto, inclusive, tem 
problemas para a partida con-
tra o Santos, domingo, mais 
uma vez na Colina. Suspensos 
pelo terceiro cartão amarelo, 
Talles Magno, Léo Gil e Neto 
Borges são ausências certas. 
Andrey e Juninho, que não 
enfrentaram o Fluminense, 
são opções. Fato é que o Vasco 
precisa vencer oSantos para 
não se afundar cada vez mais 
no Z-4 do Brasileiro.

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 25 14 8 3 42 21 21 66,7%

 2º Atlético-MG 46 25 14 4 7 44 31 13 61,3%

 3º Flamengo 45 24 13 6 5 42 32 10 62,5%

 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 41 24 10 11 3 32 20 12 56,9%

 7º Fluminense 40 25 11 7 7 35 27 8 53,3%

 8º Santos 38 25 10 8 7 37 33 4 50,7%

 9º Corinthians 33 25 8 9 8 26 29 -3 44,0%

 10º Ceará 32 25 8 8 9 35 36 -1 42,7%

 11º Bragantino 31 25 7 10 8 31 29 2 41,3%

 12º Atlético-GO 31 25 7 10 8 22 29 -7 41,3%

 13º Fortaleza 30 25 7 9 9 24 23 1 40,0%

 14º Athletico-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8 37,3%

 15º Sport 28 25 8 4 13 22 34 -12 37,3%

 16º Bahia 28 25 8 4 13 29 42 -13 37,3%

 17º Vasco 25 24 6 7 11 25 36 -11 34,7%

 18º Coritiba 21 25 5 6 14 20 33 -13 28,0%

 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

26ª RODADA / AMANHÃ

São Paulo x Atlético-MG 21h30 Morumbi

Atlético-GO x Fluminense 21h30 Antônio Accioly

26ª RODADA / SÁNADO / 19.12

Sport x Grêmio 19h Ilha do Retiro

Internacional x Palmeiras 21h Beira-Rio

Coritiba x Botafogo 21h Couto Pereira

26ª RODADA / DOMINGO / 20.12

Vasco x Santos 16h São Januário

Bragantino x Athletico-PR 16h Nabi Abi Chedid

Flamengo x Bahia 18h15 Maracanã

Fortaleza x Ceará 20h30 Castelão

26ª RODADA / SEGUNDA / 21.12

Corinthians x Goiás 20h Arena NeoQuímica

25ª RODADA / SÁBADO
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 1 x 2 Atlético-GO Castelão

Goiás 0 x 0 Grêmio Serrinha

25ª RODADA / DOMINGO
Flamengo 4 x 1 Santos Maracanã

Corinthians 1 x 0 São Paulo Arena Neo Química

Sport 1 x 0 Coritiba Ilha do Retiro

Vasco 1 x 1 Fluminense São Januário

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

Rebaixamento
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Flamengo

Adversários vacilam e 
deixam o ‘Mengão chegar’

Tropeço do São 
Paulo e goleada 
sobre o Santos 
quase dobram 
chances de título 
do Flamengo no 
Campeonato 
Brasileiro

O 
sonhado oc tacam-
peonato brasileiro do 
Flamengo ficou mais 

perto de se tornar realidade 
ao fim da 25ª rodada do cam-
peonato. A goleada (4 a 1) so-
bre o Santos e o tropeço do 
São Paulo diante do Corin-
thians fizeram as chances de 
título do Rubro-Negro qua-
se dobrarem, de acordo com 
os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, registrados, 
ontem, no seu site “Infobola”.

O Flamengo pulou de 11% 
para 19% de possibilidades 
de erguer a taça novamente. 
O São Paulo segue sendo o 
maior favorito ao título, com 
56%. A distância entre as duas 
equipes é de cinco pontos, po-
rém, o time de Rogério Ceni 
tem um jogo a menos (contra 
o Grêmio) e pode ficar cada 
vez mais perto do atual líder 
do Brasileirão.

Além de Flamengo e São 
Paulo, o Atlético-MG, atual-
mente na vice-liderança, apa-
rece com 15% de chances de 
título, segundo Tristão Gar-
cia, depois vêm Palmeiras e 
Grêmio, com 4% cada um. 
Internacional e Fluminense 
completam a lista, mas com Gabigol é a imagem da pujança do Flamengo no Brasileiro: atual campeão, time quer erguer a taça novamente

apenas 1% e remotas chances 
de serem campeões.

GAROTO COM MORAL
A vitória sobre o Santos, do-
mingo, foi a segunda de João 
Gomes como titular (a primeira 
foi contra o São Paulo). Cria do 
Ninho e tratado como jogador 
promissor, o garoto de 19 anos 
deu conta do recado, não com-
prometeu e ainda recebeu elo-
gios do técnico Rogério Ceni.

“O menino fez grande par-
tida. Ele tem talento, tem evo-
luído, trata muito bem a bola. 
É um bom jogador, acho que 
dos meninos da base acho 
que é um dos que tem futu-
ro no Flamengo”, avaliou o 
treinador.

Embora tenha jogado mais 
preso no setor defensivo, a 
pedido de Rogério Ceni, João 
Gomes mostrou qualidade 
nos passes e, principalmen-
te, disposição na marcação. 
Como Willian Arão sofreu le-
são de grau 1 na coxa direita 
e vai demorar 15 dias para se 
recuperar, João Gomes deve 
ser mantido no time titular, 
domingo, contra o Bahia. 

Rogério Ceni elogiou 
a atuação do garoto 
João Gomes, que 
deve seguir no time 
titular, na vaga de 
Arão, contundido
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Botafogo

Durcesio Mello  
já vive dia a dia  
do Botafogo
Próximo presidente só assume no dia 1º de janeiro, 
mas já é íntimo do elenco e da política do clube

A
inda que não tenha as-
sumido o cargo de pre-
sidente do Botafogo, 

Durcesio Mello, eleito para o 
quadriênio 2021-2024 em plei-
to realizado no mês passado, 
vem sendo figura carimbada 
no dia a dia do clube. O futu-
ro mandatário faz questão de 
estar presente internamente e 
ser conhecido pelos jogadores 
como presidente, mas sem ti-
rar a autoridade do atual man-
datário, Nelson Mufarrej. 

Durcesio acompanhou por 
vontade própria a delegação 
na viagem a Porto Alegre para 
a partida contra o Internacio-
nal, no último sábado, pelo 
Campeonato Brasileiro. Este-
ve, também, com Mufarrej na 
CBF para uma conversa com 
Rodrigo Caboclo, presidente 
da entidade, para tratar sobre 
questões internas. 

O futuro presidente tem vi-
vido na pele o que enfrentará 
pelos próximos quatro anos. 
Só espera que o time consiga 
fugir do rebaixamento para a 
Série B do Brasileiro. Na lan-
terna da competição, o time 
tem 92% de chances de voltar 
à Série B, segundo cálculos 
do matemático Tristão Gar-
cia. Mesmo que seja muito 

presente na rotina do Bota-
fogo, Durcesio não é consul-
tado por Nelson Mufarrej e 
outros dirigentes do clube. 
Ele só assume o clube no dia 
1º de janeiro de 2021.

PREJUÍZO À VISTA
Depois de ganhar na Justiça o 
direito de ser ressarcido pelo 
volante Willian Arão, do Fla-
mengo, por quebra de contra-
to — valores que corrigidos po-
dem ultrapassar a casa dos R$ 
7 milhões —, o Botafogo corre 
o risco de não ver a cor de todo 
esse dinheiro. Isso porque o 

técnico Oswaldo de Oliveira 
solicitou para entrar como 
terceira parte interessada na 
ação movida pelo Avinegro, se-
gundo informações do Canal 
do Mandy.

O treinador cobra do clube 
cerca de R$ 6,5 milhões em 
dívidas trabalhistas pelo pe-
ríodo em que dirigiu o time, 
entre as temporadas de 2012 
e 2013. Em 2018, Oswaldo 
de Oliveira já havia tentado 
penhorar R$ 6,4 milhões da 
venda de Matheus Fernandes, 
hoje no Barcelona, da Espa-
nha, para o Palmeiras.

Eleito 
presidente, 
Durcesio está 
na rotina do 
clube antes 
de assumir 
o cargo, em 
janeiro

Na lanterna do 
Brasileiro, Botafogo 
tem 92% de risco 
de rebaixamento e 
precisa bater Coritiba
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

LIGA DOS CAMPEÕES

Sorteio das oitavas 
põe Neymar e Messi 
frente a frente
PSG, do brasileiro, 
e Barcelona, do 
argentino, vão fazer 
um duelo de titãs

O sorteio das oitavas de final 
da Liga dos Campeões, on-
tem, em Nyon, na Suíça, e co-
locou Neymar e Messi frente a 
frente, já que Paris Saint-Ger-
main e Barcelona irão se en-
frentar, no jogo mais ‘pesado’ 
da próxima fase. Atual cam-
peão, o Bayern de Munique 
vai encarar a Lazio. Os times 
que ficaram em primeiro lu-
gar na fase de grupo realizam 
as partidas de volta em casa. 

Os jogos de ida serão nos 
dias 16, 17, 23 e 24 de feverei-
ro. Os de volta nos dias 9, 10, 
16 e 17 de março. A final está 
marcada para 29 de maio, 
em Istambul, na Turquia.

Após o sorteio, Neymar 
mandou um recado para 
Messi. Ele fez uma posta-
gem em suas redes sociais 

Sorteio da Uefa definiu os confrontos das oitavas de final

AFP

ao lado do argentino com a 
legenda “nos vemos em bre-
ve meu amigo”. Rentemente, 
Neymar declarou que gosta-
ria de voltar a atuar ao lado 
de Messi. “O que mais que-
ro é voltar a jogar com ele. 
O que mais quero é voltar a 
desfrutar com ele dentro de 
campo”, afirmou Neymar, so-
freu entorse no tornozelo es-
querdo, domingo, após dura 
entrada do brasileiro Thiago 
Mendes, do Lyon. 

Ontem, o PSG disse que a 
situação clínica e radiológi-
ca do jogador é “tranquili-
zadora” e o camisa 10 pas-
sará por novos exames nas 
próximas 48 horas. Neymar 
deixou o campo chorando, 
de maca, após a jogada da le-
são, na derrota do PSG por 1 
a 0 para o Lyon. 

Confira os demais con-
frontos das oitavas da Cham-
pions: Manchester City x 
Borussia Monchengladba-
ch, Chelsea x Atlético de Ma-
drid, Liverpool x RB Leipzig, 
Juventus x Porto, Borussia 
Dortmund x Sevilla e Real 
Madrid x Atalanta.

 > Nyon, Suíça

 nNeymar vinha fazendo um 
começo de temporada do seu 
nível: altíssimo. Nos últimos 
anos, as lesões o perseguiram 
e ele não conseguia fazer um 
ano completo. A tempoarada 
2020/2021 era a esperança de 
um momento diferente. Mas 
a entrada do compatriota 
Thiago Mendes, do Lyon, pelo 
Campeonato Francês, tirou as 
chances. Carrinho feio e que 
machucou o craque brasileiro. 
Ao menos o tempo de recupe-
ração será de três semanas. Só 
nos resta desejar força!

MUITA FORÇA  
PARA NEYMAR

DANIEL CASTELO BRANCO

FALTA O DEDO DE CENI

O 
Flamengo conseguiu grande vitória sobre 

o Santos, com direito a show daqueles que 

nos acostumamos em 2019: Gabigol, Bru-

no Henrique, Gerson & Cia. Tudo bem que era o 

Santos reserva, mas era uma vitória necessária 

para continuar sonhando com o título brasileiro 

e mostrar que o Flamengo vencedor está vivo. 

Uma coisa, porém, me deixa intrigado: está fal-

tando o dedo do técnico. Não que Rogério Ceni 

não esteja trabalhando, mas ainda não consegui 

ver uma característica específica do comandante 

na equipe. Me parece que muitas coisas aconte-

cem pela inegável qualidade do time. Porém, nos 

momentos cruciais, o técnico vai ter que apare-

cer. Nas eliminações, vimos erros de Ceni. Agora 

parece que ele tem aprendido, mas precisa fazer 

mais. Confio no Rogério e espero ver mais dele 

nos próximos jogos. O Flamengo precisa.

 Está faltando o dedo do técnico Rogério Ceni no Flamengo

 n Kevin protagonizou o lan-
ce da rodada no Brasileiro. 
Depois de pegar a bola na 
mão, projetar para bater 
a falta e recuar, o atacante 
Yuri, do Inter, fez o gol. Na 
regra, está claro que ele ba-
teu a falta. Custou a derrota 
do Botafogo. Mas o que me 
espantou foi que, na hora 
da decisão do juiz, nenhum 
dos mais experientes as-
sumiram a liderança para 
contar. Honda, Kalou... Nin-
guém. Infelizmente o refle-
xo do lanterna.

O LANCE 
DA RODADA

A GOTA D`ÁGUA NO POÇO DO VASCO

 n Germán Cano tem sido o único ponto de alegria para a tor-
cida do Vasco. Com 21 gols em 37 jogos, ele fez mais de 50% 
dos gols do time na temporada, que balançou a rede em 41 
vezes em 2020. Não fosse Cano, o desorganizado time de Sá 
Pinto amargaria a derrota para o Flu. Cano é a gota d’água 
no poço que se encontra o Vasco. Não fosse ele, o Cruzmal-
tino estaria no fundo. Mais do que já está.

AFP
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Fluminese

Marcão quer o Tricolor com 
mais pegada e equilíbrio
Técnico se inspira em atuação no primeiro tempo do clássico para fazer o time evoluir

O 
Fluminense tenta es-
quecer o frustrante em-
pate com o Vasco, do-

mingo, na Colina, e dar a vol-
ta por cima em busca de uma 
vaga no G-4 do Brasileiro. O 
elenco se reapresenta hoje, 
no CT da Barra da Tijuca, 
pensando no duelo de ama-
nhã, contra o Atlético-GO, no 
Estádio Antônio Accioly, em 
Goiânia. Mas nem tudo ficou 
para trás após o 1 a 1 contra 
o Cruzmaltino. Segundo o 
técnico Marcão, a atuação do 
Tricolor durante o primeiro 
tempo do clássico deve ditar 
o desempenho de sua equipe 
nas próximas rodadas.

“Buscar esse equilíbrio do 
primeiro e do segundo tem-
po. Queremos a equipe jogan-
do como no primeiro tempo, 
com agressividade, posse de 
bola, infiltrações... O Vasco 
voltou diferente no segundo 
tempo, com mais atacantes, 
o que dificultou. Não conse-
guimos fazer o encaixe e fica-
mos presos. Não queremos 
isso. Queremos nossa equipe 
jogando para a frente e mar-
cando forte. Isso vai servir de 
aprendizado para as próxi-
mas partidas. Vamos tentar 
fazer a equipe ficar mais pa-
recida com o que apresentou 
no primeiro tempo”, afirmou.

Marcão, porém, já quebra a 
cabeça para montar sua equi-
pe titular, uma vez que ele 
não poderá contar com cinco 
jogadores contra o Atlético-
GO. O atacante Wellington 
Silva e o apoiador Yago estão 
suspensos pelo terceiro car-
tão amarelo. Eles se juntam 
a Martinelli, lesionado, Luiz 
Henrique e Calegari, que se-
guem com a Seleção Sub-20. 
Marcão terá o treino de hoje 
para definir os substitutos.  

Com 40 ponto ganhos, o Tri-
color das Laranjeiras está em 
sétimo lugar no Campeonato 
Brasileiro, mas segue vivo na 
briga por uma vaga na Liberta-
dores de 2021. A meta é entrar 
no G-4, se possível nesta roda-
da - além de vencer em Goiâ-
nia, é preciso secar Palmeiras, 
Internacional e Grêmio.

O técnico 
Marcão tirou 

lições do 
frustrante 

empate com o 
Vasco, em São 

Januário

Com cinco 

desfalques, 

Marcão vai 

definir no 

treino de hoje 

o time que 

enfrentará o 

Atlético-GO, 

amanhã, em 

Goiânia


