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Se ganhar hoje do Atlético-GO, fora de casa, o Fluminense de Nenê assume o quarto  
lugar no Brasileirão e terá de torcer contra concorrentes diretos no fim de semana. P. 4 e 5
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Vasco

Clube ganha mais 
tempo para definir 
situação de Benítez
Independiente aceita esperar a decisão judicial sobre o novo presidente 
do Cruzmaltino para finalmente definir a situação do meia argentino

O 
desfecho da história 
entre Martín Benítez e 
Vasco vai demorar mais 

alguns dias para acontecer. 
De acordo com o portal ‘Es-
porte News Mundo’, o Vasco, a 
pedido do presidente Alexan-
dre Campello, conseguiu es-
tender o prazo para dar uma 
resposta ao Independiente 
sobre o meia argentino. Em 
contato com o veículo, Jorge 
Damiani, diretor do clube ar-
gentino, afirmou que irá espe-
rar mais dois dias.

“Nós vamos esperar até o 
dia 17. Mas, ao mesmo tempo, 
seguimos falando com outros 
clubes, mas até o dia 17 espe-
ramos que a justiça decida e 
vemos como segue tudo isso”. 
Os dois dias serão cruciais 
para a negociação. Isso por-
que é amanhã que a Justiça 
determinará que será o pró-
ximo presidente do Vasco. In-
clusive, foi esse o argumento 
usado por Campello para con-
vencer os argentinos.

OFERTAS PELO MEIA

Ontem, no dia em que a prio-
ridade para o clube da Colina 
comprar o apoiador se expira-

va, o diretor esportivo do In-
dependiente, da Argentina, 
Jorge Damiani, revelou que 
já há pelo menos duas ofer-
tas concretas para a compra 
em definitivo do atleta de 26 
anos. 

O jogador desembarcou no 
Brasil contratado por emprés-
timo até o dia 31 de dezem-
bro deste ano. A crise mun-
dial causada pela pandemia 
da covid-19 fez a diretoria do 
Vasco pedir uma ampliação 
do empréstimo pelo menos 
até fevereiro, quando acaba 
o Brasileirão, mas a ideia foi 
e continua sendo rechaçada 
pelos ‘hermanos’.

DIVULGAÇÃO

Benítez desembarcou 
no Brasil contratado 
por empréstimo até 
o dia 31 de dezembro 
deste ano

O meia Benítez 

se firmou 

no Vasco, e 

argentinos 

dizem que ele 

já tem ofertas 
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Flamengo

Thiago Maia inicia fisioterapia no CT
Jogador, que 
operou o joelho 
esquerdo para 
corrigir lesão 
no ligamento 
no dia 3, inicia 
tratamento 

Thiago Maia esteve ontem 
no Ninho do Urubu e 
iniciou o período de tra-

tamento no CT do Flamengo. 
O volante passou por cirurgia 
de reconstrução de ligamen-
tos do joelho esquerdo no úl-
timo dia 3. A previsão conser-
vadora é de que ele fique oito 
meses em recuperação.

O jogador se submeteu a 
uma operação na região no 
último dia 3. Deste então, ele 
permaneceu em casa, sendo 
acompanhado pelo departa-
mento médico. Após 12 dias 
de repouso, ele irá iniciar o 
tratamento de fisioterapia.

Thiago Maia se machucou 
na partida contra o Atlético-
GO, no sábado, no dia 14 de 
novembro. O jogador, de 23 
anos, pertence ao Lille e foi 
emprestado ao Flamengo no 
começo do ano. Ao todo, ele 
atuou em 29 partidas pela 
equipe carioca.

O jogador tem contrato 
com o Flamengo até o meio de 
2021, e a equipe carioca tem 
interesse na sua permanên-
cia. O valor da opção de com-
pra ao término do emprésti-
mo é de sete milhões de euros 
(cerca de R$ 43 milhões) por 
50% do atleta.

Thiago Maia 
terá uma longa 

recuperação 
pela frente

 N Titular na vitória sobre o San-
tos, o volante João Gomes, de 19 
anos, deverá ter mais chances 
no Flamengo. O jogador falou 
sobre a responsabilidade de 
substituir Willian Arão, que só 
deverá retornar aos gramados 
no próximo ano. 

“O Arão é, sem sombra de dú-
vidas, um dos pilares do time. Ele 
é responsável pela sustentação 
que a defesa precisa, o apoio ao 
ataque e está sempre no lugar 

JOÃO GOMES CHAMA WILLIAN ARÃO DE ‘PILAR’ DO TIME

Ele (Arão) 

me dá muitos 

conselhos e 

é o que sigo 

para tentar 

substituí-lo 

da melhor 

maneira”

JOÃO GOMES,
Volante

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br 

Exclusivo!

certo para fazer a cobertura. Ele me 
dá muitos conselhos e é o que sigo 
para tentar substituí-lo da melhor 
maneira”, disse, em entrevista ao  
“globoesporte.com”.

A atuação na goleada sobre o 
Peixe fez com que o jovem escutasse 
elogios de Ceni. Ele comemorou as 
palavras do professor e se colocou 
à disposição de ajudar o Flamengo.

“Assim que chegou, o Rogério 
me disse que prefere que eu jogue 
de segundo volante, participando 

do jogo, mas eu estou pronto 
para jogar de primeiro volante 
também, dando sustentação 
para defesa. Na base, eu joguei 
nessa posição, apesar de ter 
atuado mais como segundo vo-
lante. Talvez por isso eu quei-
ra sair mais para o jogo, mas aí 
ele me dá um puxão de orelha, 
manda voltar, e eu seguro para 
dar sustentação à zaga. Estou 
aqui para aprender, evoluir e 
ajudar o time sempre”, disse.
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Atlético-GO

Marcos Felipe 
festeja ‘melhor 
ano da vida’
Goleiro, de 24 anos, deve permanecer como titular na equipe 
tricolor, que enfrenta hoje o Atlético-GO, fora de casa

O 
goleiro Marcos Felipe 
vem sendo mantido 
como titular do Flu-

minense, mesmo após o re-
torno de Muriel. O jogador, 
de 24 anos, se disse bastante 
feliz com as oportunidades 
no clube carioca e projetou 
a conquista dos objetivos 
que o Tricolor tem para esta 
temporada. Tentando uma 
vitória para voltar ao G-6, o 
Fluminense enfrenta o Atlé-
tico-GO, hoje, às 21h30, fora 
de casa, pela 16ª rodada do 
Brasileirão. 

“Agradeço muito a Deus 
por esse momento, por este 
ano estar sendo o melhor da 
minha vida até aqui. Tenho 
encarado da melhor maneira 
possível, aproveitando cada 
momento, oportunidade, 
treinamento para poder aju-
dar o Fluminense a alcançar 
os grandes objetivos, que são 
uma vaga na Libertadores, o 
título do Campeonato Brasi-
leiro, que a gente não ganha 
desde 2012”, afirmou, em en-
trevista ao portal “globoes-
porte.com”.

Sobre a conquista da posi-
ção de titular, o goleiro afir-
mou que ficou bastante feliz 
ao saber do pedido de alguns 
torcedores do Fluminense 
para que ele assumisse a vaga 
no lugar de Muriel.

“Eu recebo diversas men-
sagens de amigos que rela-
tam sobre essa vontade da 
torcida. Fico muito feliz com 
esse reconhecimento, mui-
to feliz com o pedido deles e 
vou fazer de tudo para poder 
retribuir. É gratificante de-
mais para o atleta quando o 
torcedor abraça, joga junto, 
está do lado. Tenho encarado 
da melhor maneira possível e 
procurado dar o meu máximo 
para poder alegrar o torcedor 
tricolor”, disse.

ATLÉTICO-GO X FLUMINENSE

Sem poder contar com Wel-
lington Silva, suspenso, Mar-
cão pode promover o retor-
no de Fred ao time titular do 
Tricolor no jogo desta noite. 
A equipe deverá ser escala-
da com: Marcos Felipe, Igor 
Julião, Matheus Ferraz, Luc-
cas Claro e Danilo Barcelos; 
Yuri, Hudson, Michel Araújo 
e Nenê; Marcos Paulo e Fred. 

Sob o comando de Marcelo 
Cabo, o Dragão deve ir para 
campo com: Jean; Nicolas, 
Gilvan, João Victor e Dudu; 
William Maranhão, Matheus 
Vargas e Gustavo Ferrareis; 
Chico, Janderson e Zé Rober-
to. Na última rodada, os do-
nos da casa venceram o Ceará, 
no Castelão por 2 a 1 e buscam 
mais uma vitória.

Marcos Felipe 

diz que recebe 

mensagens de 

amigos que 

relatam sobre 

o desejo da 

torcida de que 

ele siga no gol

Tenho encara-
do da melhor 
maneira pos-
sível, aprovei-
tando cada 
momento, 
oportunida-
de, treina-
mento para 
poder ajudar 
o Fluminense 
a alcançar 
os grandes 
objetivos”
MARCOS 

FELIPE,
Goleiro
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LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

 N Depois do empate contra o 
Vasco no último jogo, o Flu-
minense volta a campo hoje. 
A equipe de Marcão encara o 
Atlético-GO, pela 26ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Se vencer, o Tricolor assume 
a quarta posição do torneio 
e terá que torcer por tropeço 
dos concorrentes diretos no 
fim de semana. Nenê proje-
tou o duelo em entrevista ao 
site oficial do Fluminense.

“A gente sabe que vai ser 
um jogo muito difícil, mas 
temos que tentar ir em bus-
ca dos três pontos. Princi-
palmente depois do último 
resultado, que a gente ficou 
com um gostinho de que 
poderíamos ter conseguido 
a vitória. Então, temos que 
entrar focados do primeiro 
ao último minuto, sabendo 
que o detalhe pode ser a dife-
rença, e buscar o gol o tempo 
inteiro. Sabemos que o time 
deles é difícil, joga muito no 
contra-ataque, mas fizemos 
um ótimo treino hoje (on-
tem). Todo mundo está foca-
do e preparado para o jogo”, 
disse Nenê.

NENÊ PROJETA 
DUELO: ‘JOGO 
DIFÍCIL’

Fluminense

Nenê diz que ficou 
um gostinho de 
quero mais no jogo 
diante do Vasco, 
quando Cano 
arrancou o empate 
em 1 a 1 no fim

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 / HOJE

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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Botafogo

Gatito treina 
com bola e se 
aproxima de 
retorno ao 
Alvinegro
Goleiro não atua desde outubro por 
conta de uma lesão na coxa, quando 
estava a serviço da seleção paraguaia 

Diante de uma fase ne-
gativa no Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo 

pode contar com uma novi-
dade animadora em breve. O 
goleiro Gatito Fernández, que 
ainda se recupera de uma le-
são, treinou com bola no cam-
po anexo do Estádio Nilton 
Santos na tarde de ontem e 
deu mais um passo rumo ao 
retorno às quatro linhas.

O goleiro fez trabalhos 
acompanhado de Flávio Tê-
nius, preparador de goleiros 
do clube alvinegro. Aos pou-
cos, o paraguaio tenta recu-

O desafio de Gatito Fernández agora é recuperar o ritmo aos poucos para retornar aos gramados

VITOR SILVA/BOTAFOGO

perar o ritmo de jogo e, con-
sequentemente, retornar aos 
gramados.

LESÃO PELA SELEÇÃO
O paraguaio sofreu uma le-
são na coxa em um jogo da se-
leção no começo de outubro 
e, desde então, não voltou a 
aparecer mais em campo. O 
goleiro vem fazendo trabalho 
de fisioterapia e recuperação 
física com o departamento 
médico do Alvinegro.

Pelo Botafogo, o tempo de 
inatividade é ainda maior: a 
última vez em que o camisa 
1 entrou em campo vestindo 
a camisa alvinegra foi no dia 
23 de de setembro, no empa-
te sem gols com o Vasco, no 
jogo da volta da quarta fase 
da Copa do Brasil, em São 
Januário.

A partir disto, Gatito Fer-
nández acumulou o proble-
ma de ter jogado “no sacri-
fício” pela seleção nacional, 
e o Botafogo não conta com 
goleiro desde então. 

Assim, Diego Cavalieri tem 
sido o titular na ausência do 
paraguaio na meta alvinegra.

 N Uma das principais promessas 
da base do Botafogo, o atacante 
de 16 anos Matheus Nascimento 
foi convocado pelo técnico André 
Jardine para a seleção brasileira 
sub-20. 

O atacante Kaio Jorge, do San-
tos, havia sido convocado para 

MATHEUS NASCIMENTO É CONVOCADO POR ANDRÉ JARDINE
A última vez em que 
o camisa 1 jogou pelo 
Alvinegro foi no dia 
23 de de setembro, 
diante do Vasco, pela 
Copa do Brasil

o quadrangular sub-20 organizado 
pela CBF, no entanto, o clube paulis-
ta conseguiu a liberação do jogador. 
Hoje, Kaio Jorge joga a decisão das 
quartas de final da Libertadores con-
tra o Grêmio. Com isso, a promessa 
do Botafogo foi chamada para com-
pletar a vaga no elenco de Jardine.

Aos 16 anos, Matheus Nas-
cimento subiu ao elenco profis-
sional do Botafogo neste ano e 
assinou seu primeiro contrato 
profissional com o Glorioso. Pela 
equipe principal, o jogador fez 
duas partidas e ainda não balan-
çou as redes.
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DE MUDANÇA?

Neymar pode jogar no 
domingo, diz técnico
Alemão Thomas Tuchel afirma que a lesão do brasileiro não é 
tão grave. “Há esperança, mas nenhuma certeza”, diz ele

O 
técnico alemão Thomas 
Tuchel, do Paris Saint-
Germain, surpreendeu 

a todos ontem ao revelar que 
Neymar tem chances de jogar 
já no domingo contra o Lille, 
fora de casa, pelo Campeo-
nato Francês, mesmo depois 
de ter se lesionado de forma 
preocupante no tornozelo no 
último domingo, ao levar uma 
dura entrada do compatriota 
Thiago Mendes, do Lyon.

“Não é uma lesão muito gra-
ve a de Neymar. Passará por 
mais exames amanhã (hoje). 
Não posso dizer que vai jogar 
contra o Lille, mas tampouco 
é completamente impossível. 
Há esperança, mas nenhuma 
certeza”, disse Tuchel em entre-
vista coletiva ontem, véspera 
da partida contra o Lorient, em 
Paris, pela 15ª rodada.

Na segunda-feira, o PSG 
realizou exames de imagem 

Presença de Neymar na partida contra o Lille, no fim de semana, não é descartada no Paris Saint-Germain

AFP

no tornozelo de Neymar e o re-
sultado foi o melhor possível: 
apesar do inchaço e das dores, 
não há fratura. Thiago Mendes 
aplicou uma tesoura no com-
patriota durante o confronto 
do último domingo, no estádio 
Parque dos Príncipes, em Paris, 
em rodada do Francês. Neymar 
deixou o campo chorando mui-
to e com muitas dores.

A cena deixou torcedores 
preocupados e sob o temor de 
fratura. O atacante já desfal-
cou o PSG e a seleção brasilei-
ra por outras contusões gra-
ves. Desta vez, contudo, pare-
ce ter sido apenas um susto.

Neymar deixou o hospital 
Neuilly-sur-Seine, em Paris, ca-
minhando normalmente após a 
avaliação clínica. Não precisou 
utilizar muletas, o que deixa o 
clube esperançoso em tê-lo em 
campo logo. Os novos exames 
servirão para avaliar se houve 
alguma lesão nos ligamentos. 
“Choro é de dor, desespero, 
medo, angústia, cirurgia, mule-
tas e outras lembranças ruins... 
Poderia ser pior, mas mais uma 
vez Deus me livrou de algo sé-
rio. Recuperar e voltar o mais 
rápido possível”, publicou o bra-
sileiro em suas redes sociais.

Paris Saint-Germain 
prepara investida 
para ter Messi 
Argentino tem 
vínculo com o Barça 
até o fim da atual 
temporada 

Lionel Messi tem contrato 
com o Barcelona até o fim da 
atual temporada e já mani-
festou interesse de deixar a 
Catalunha. De acordo com 
o site “FootballTransfers”, 
o PSG está interessado na 
contratação do craque ar-
gentino. Inclusive, o depar-
tamento de marketing do 
clube francês já está pronto 

Messi poderá assinar pré-contrato com outro clube em breve

DIVULGAÇÃO/BARCELONA

para um anúncio oficial.
O jornalista Robin Bair-

ner afirmou que o setor co-
mercial do Paris Saint-Ger-
main já está pronto e avisou 
às lojas oficiais da equipe 
que “eles irão trabalhar bas-
tante” caso a negociação se 
concretize.

Com o vínculo perto do 
fim, Lionel Messi poderá 
assinar pré-contrato com 
qualquer equipe em menos 
de um mês. A partir do dia 
1º de janeiro de 2021, o cra-
que argentino pode definir 
o seu futuro, que está cada 
vez parece mais longe do 
Barcelona.

BOA NOTÍCIA

Thiago Mendes, 
do Lyon, aplicou 
uma tesoura em 
Neymar no confronto 
de domingo pelo 
Campeonato Francês Estadão Conteúdo

O técnico Tite, da Seleção, dis-
se que votou em Neymar para 
o prêmio de melhor do mun-
do, que será entregue amanhã. 
Apesar da preferência do trei-
nador, o camisa 10 do PSG ficou 
fora da disputa final, que terá 
Lewandowski, Messi e Cristia-
no Ronaldo. “Minha votação 

foi Neymar, Lewandowski e De 
Bruyne. Neymar não só evoluiu 
como pessoa, como evoluiu no 
desenvolvimento técnico. Além 
de ser um ótimo finalizador, ele 
evoluiu no aspecto da armação 
que em uma jogada ele decide 
o jogo. Ele é arco e flecha”, disse 
Tite em entrevista ao “SporTV”.

DIA A DIA

TITE REVELA VOTO EM NEYMAR
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a palinha do apolinho

ESTÁ FICANDO ESTREITO

VAR É FRACASSO 
NA TEMPORADA

PEDALADAS

 N Quanto mais o Cam-
peonato Brasileiro cami-
nha para o seu desfecho, 
maior é a preocupação dos 
interessados com a arbi-
tragem, o ponto fraco do 
futebol na temporada. A 
Confederação Brasileira 
de Futebol destinou um 
armário duplo apenas 
para arquivar reclama-
ções de praticamente to-
dos os clubes. O vilão é o 
VAR. A ferramenta é boa, 
muito ruins são os que a 
operam. Seus erros irritam 
jogadores e disseminam a 
desconfiança entre torce-
dores, cortando o prazer 
de assistir ao futebol.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Germán Cano segue 
sendo a melhor contração 
do Vasco no ano. O cara 
joga simples, seu aprovei-
tamento é acima de qual-
quer expectativa. Passou 
na frente, ele guarda.

 N A CBF ignora o torcedor 
quando programa jogos 
para as oito e meia das 
noites de domingo, que-
brando hábitos consoli-
dados para atender a in-
teresses comerciais.

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

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

 N Derrotando o São Paulo 
por 1 a 0, o Corinthians não 
só manteve a escrita de não 
perder para o rival em casa, 
como deu a chamada freada 
de arrumação no Brasileirão. 
Atlético-MG, Flamengo, Pal-
meiras, Internacional, Grêmio 
e Fluminense, que são os que 
vêm atrás, agradeceram. Se 
tivesse vencido o São Paulo, 
ampliaria a boa vantagem que 
tinha. Segue líder, mas já ouve 
as buzinas de quem vem atrás. 
No fim de semana, a briga será 
boa: Internacional x Palmei-
ras se enfrentam no Sul, e o 

Flamengo recebe o Bahia no 
Maracanã. Todos esta noite 
com secadores apontados 
para o Morumbi, onde jo-
garão São Paulo x Atlético 
Mineiro. A vitória do Galo, 
ou empate, será resultado 
que fará felizes os que per-
seguem o Tricolor paulista, 
desde que depois façam as 
suas partes com a compe-
tência que suas torcidas es-
peram. Vale lembrar que, se 
Flamengo e São Paulo esti-
verem na briga, o jogo entre 
eles, na rodada 38, será dis-
putado em chapa ardente.

 N A ordem do presidente 
Rodolfo Landim no Fla-
mengo é de puxar o freio 
de mão nas despesas. A 
pandemia do novo coro-
navírus já fez um estrago e, 
com as perdas da Copa do 
Brasil e Libertadores, ficou 
embaçado. 

 N O Fluminense precisa ga-
nhar hoje do Atlético GO, 
fora de casa. Qualquer ou-
tro resultado tira o time tri-
color da briga por uma vaga 
no pelotão de elite. 

 N O técnico Abel Braga não 
ficará no Internacional em 
2021.

Hospital informa 
que quadro de 
Luxemburgo é 
moderado 
Técnico está internado em São Paulo 
após contrair covid-19 pela segunda vez

O Hospital Sírio Libanês 
divulgou ontem um 
boletim médico sobre 

o técnico Vanderlei Luxem-
burgo. Internado desde a úl-
tima sexta-feira após testar 
positivo para covid-19 pela 
segunda vez, ele tem quadro 
moderado e estado clínico 
estável. Não há necessidade 
de oxigenoterapia.

Na última semana, Lu-
xemburgo, de 68 anos, esta-
va com a família no Rio de 
Janeiro, quando começou 
a sentir fortes dores de ca-
beça. Ele seguiu a recomen-
dação de seus médicos de ir 
ao hospital e seguiu de carro 
para São Paulo, onde deu en-
trada no Sírio Libanês.

Essa é a segunda vez que 

Luxemburgo estava no Rio quando sentiu fortes dores de cabeça

DANIEL CASTELO BRANCO

Vanderlei Luxemburgo tem 
diagnóstico positivo para 
covid-19. Em julho, quan-
do ainda treinava o Pal-
meiras, ele testou positivo, 
mas passou o tempo todo 
assintomático.

Luxemburgo 
testou positivo 
para covid-19 pela 
primeira vez em 
julho, mas passou 
o tempo todo 
assintomático
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