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Sonolento, 

Tricolor de Fred 

é dominado pelo 

Atlético-GO, 

perde por 2 a 1, 

em Goiânia, e fica 

mais distante 

do sonhado G-4 

do Campeonato 

Brasileiro.  P. 4 e 5
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Botafogo

Túlio Lustosa: ‘Quem não 
acreditar, não vai jogar’
Dirigente fala em pacto no Botafogo contra o rebaixamento à Série B do Brasileiro

O 
gerente de futebol do 
Botafogo, Túlio Lusto-
sa, segue confiante na 

recuperação da equipe no 
Brasileirão. Durante o pro-
grama “Os Donos da Bola” de 
ontem, ele revelou que teve 
uma conversa com os jogado-
res e que houve um pacto para 
mudar a postura. A meta, sob 
o comando de Eduardo Barro-
ca, é fugir de mais um rebaixa-
mento à Série B. 

“A responsabilidade da fun-
ção é dar a cara nesse momen-
to, mostrar ao torcedor que 
estamos trabalhando e empe-
nhados em mudar esse cenário 
ruim. Tivemos várias reuniões 
com os atletas e, após a chegada 

Túlio Lustosa 
ainda crê 
na salvação 
alvinegra no 
Campeonato 
Brasileiro

do (Eduardo) Barroca, tínha-
mos expectativa muito grande 
de fazer bons jogos contra Fla-
mengo, São Paulo e Internacio-
nal”, disse Túlio, acrescentando:

“Infelizmente não conse-
guimos pontos e a derrota 
para o São Paulo foi a gota 
d’agua. Reunimos os atletas e 
tivemos uma conversa muito 
séria e boa. Houve esse pacto 
de mudança de postura, o que 
será fundamental para alte-
rarmos o cenário. A atuação 
contra o Inter deu um fio de 
esperança de que vamos dar a 
volta por cima. Esse pacto vai 
ser cumprido. Se tivermos 13 
atuações com o mesmo com-
prometimento certamente 

poderemos mudar o cenário”, 
afirmou, confiante.

Túlio aproveitou para 
mandar um recado aos alvi-
negros. “Os atletas voltaram a 
mostrar que estão acreditan-
do. Quem morre de véspera 
não pode estar aqui. Quem 
não acreditar pede para ficar 
só treinando no Rio de Janei-
ro, não vai jogar ou viajar. 
Queremos atletas que acre-
ditem, assim como eu estou 
acreditando e o Barroca tam-
bém. O comportamento con-
tra o Internacional já foi de 
quem acredita”, completou. O 
Botafogo quer iniciar a volta 
por cima já no sábado, contra 
o Coritiba, no Couto Pereira.

Na lanterna 
do Cam-
peonato 
Brasileiro, 
o Botafogo 
precisa 
vencer o Cori-
tiba se quiser 
reagir na 
competição

Quem morre 

de véspera 

não pode 

estar aqui. 

Queremos 

atletas que 

acreditem ,”

TÚLIO 
LUSTOSA

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

OBITUÁRIO

RENE WEBER

 N Ex-jogador do Fluminen-
se e ex-auxiliar do Botafo-
go, Renê Weber é mais uma 
vítima da Covid-19. Ele não 
resistiu a doença e morreu 
ontem, aos 59 anos, após ser 
internado na UTI do hospital 
São Lucas, em Copacabana, 
desde a primeira semana de 
dezembro.

Revelado pelo Internacio-
nal, construiu uma história 
importante com a camisa do 
Tricolor. Ele chegou ao clube 
carioca em 1983 e fez parte 
do histórico time tricampeão 
carioca (1983-1984-1985) e 
campeão brasileiro em 1984. 
Como atleta, ainda defendeu 
o América.

Renê também teve carrei-
ra como treinador e passou 
por América, Figueirense e 
Criciúma. Como auxiliar, o 
ex-jogador também fez parte 
de comissões que dirigiram 
Grêmio, Vasco, Atlético-MG e 
São Paulo. Seu último traba-
lho foi como auxiliar de Paulo 
Autuori no Botafogo até ou-
tubro. O Botafogo prestou 
homenagem ao ex-auxiliar 
em suas redes sociais. O Flu-
minense também relembrou 
a passagem de Renê pelas 
Laranjeiras.

Ex-jogador 
morre vítima 
de Covid-19
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Flamengo

Bruno Henrique 
escapa de 
gancho no STJD
Atacante, que poderia pegar seis jogos de suspensão, 
é absolvido por suposta agressão a jogador do Goiás

E
m boa fase no Brasileiro, 
o Flamengo recebeu uma 
boa notícia, ontem, fora 

de campo: Bruno Henrique 
foi absolvido por unanimida-
de pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) por 
conta de um lance envolven-
do o volante Breno, do Goiás. 
O atacante rubro-negro corria 
risco de pegar um gancho de 
até seis jogos na competição, 
mas a denúncia da promoto-
ria e do Goiás foi rejeitada. 

O tribunal alegou que, com 
a presença do árbitro e do VAR, 
não caberia a ele modificar de-
cisões de campo. Além disso, 
julgaram que não houve inten-
ção de Bruno Henrique em le-
sionar Breno, que sofreu fratu-
ra no nariz em partida válida 
pela 11ª rodada, vencida pelo 
Rubro-Negro, por 2 a 1.

Se dentro de campo as coi-
sas vão bem, fora dele o clima 
ainda pega fogo. Com a maioria 
dos votos, o Conselho de Admi-
nistração do clube aprovou o 
orçamento para 2021. Em re-
união híbrida realizada na Gá-
vea, a previsão é de uma recei-
ta bruta de R$ 953 milhões em 
2021, valor superior ao de 2020, 
que estimava inicialmente R$ 
726 milhões. Na proposta, há 
a previsão de R$ 168 milhões 
em vendas de jogadores e uma 
contratação de um jogador por 
R$ 30 milhões. 

No entanto, o valor equiva-
le às duas primeiras parcelas 
a serem pagas à Fiorentina 
em caso de confirmação da 
opção de compra do atacan-
te Pedro. O orçamento para 
2021 foi fechado antes da 
partida contra o Racing, com 
isso, prevê o valor de R$ 98 
milhões relativos a 2020. Po-
rém, cerca de R$ 18 milhões já 
foram perdidos por conta da 
eliminação na Libertadores. 
Assim como neste ano, o clu-
be prevê uma classificação à 
semifinal do torneio em 2021.

Após a reunião, o grupo polí-
tico ‘SóFLA” criticou a aprova-
ção e disse estar “preocupado 
com as premissas excessiva-
mente otimistas adotadas na 
proposta de orçamento”. 

Absolvido, 

Bruno 

Henrique 

poderá pegar 

o Bahia, 

domingo, no 

Maracanã

O STJD alegou 
que, com a 
presença 
do árbitro e 
do VAR, não 
caberia a ele 
modificar 
as decisões 
tomadas  
em campo

 N O Jogo das Estrelas, reali-
zado anualmente por Zico, 
no Maracanã, não vai acon-
tecer em 2020. A decisão foi 
anunciada ontem por Júnior 
Coimbra, filho do ex-craque 
do Flamengo e organizador 
do evento beneficente, que 
explicou que o momento vivi-
do no país, em especial no Rio 
de Janeiro, com o crescimento 
dos casos de Covid-19, impos-
sibilita o evento.

“Foi uma decisão difícil, mas 
a mais acertada. Discutimos 
vários cenários, todos com um 
jogo sem público, no Maracanã 
ou no CFZ, onde tudo começou. 
Mas, com o crescimento de ca-
sos de Covid e tantas mortes 
de pessoas queridas, não havia 
possibilidade de colocarmos 
em risco jogadores e pessoas 
que trabalham no evento”, dis-
se Júnior Coimbra.

O Jogo das Estrelas teve 
a sua 16ª edição em dezem-
bro e arrecadou doações para 
várias instituições. Segundo 
Júnior Coimbra, há a possi-
bilidade de haver um even-
to virtual em janeiro, com “a 
participação de estrelas que 
fizeram história nesses 16 
anos, mantendo o propósito 
beneficente do evento.

COVID-19 

IMPEDE JOGO 

DAS ESTRELAS

Conselho de 
Administração 
aprovou o orçamento 
para 2021. Previsão  
é de receita bruta  
de  R$ 953 milhões  
em 2021
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Atlético-GO

Bem marcado, 
Fred erra a 
cabeçada: 
o atacante 
tricolor 
teve poucas 
chances de gol

Ganso e Hud-

son recebe-

ram o terceiro 

cartão ama-

relo ontem e 

estão fora do 

jogo contra 

o São Paulo, 

dia 26, no 

Maracanã 

Derrota deixa 
o Fluminense 
fora do Z-4  
do Brasileiro
Tricolor joga mal, é dominado pelo Atlético-GO e vê 
sonho da volta à Libertadores cada vez mais distante 

O 
Fluminense perdeu, 
mais uma vez, a chan-
ce de entrar no G-4 

do Campeonato Brasileiro. 
Com atuação sonolenta, foi 
derrotado pelo Atlético-GO, 
por 2 a 1, ontem, no Está-
dio Antônio Accioly, e segue 
estagnado em sétimo lugar 
na tabela de classificação. 
Wellington Rato e o golei-
ro Jean, de pênalti, marca-
ram para os donos da casa, 
enquanto Felippe Cardoso 
marcou para o Tricolor.

Apesar de ter 57% da pos-
se de bola, o Fluminense en-
controu um Atlético-GO bem 
organizado defensivamente 
e que deu poucos espaços, o 
que fez com que a equipe de 
Marcão fosse pouco produ-
tiva no ataque. Prova disso é 
que só conseguiu uma finali-
zação antes do intervalo, sem 
perigo à meta de Jean.

Já o Dragão soube fazer o 
que se propôs e aproveitou 
os erros de seu adversário. As 
melhores oportunidades vie-
ram em falhas do Fluminen-
se. Aos 39 minutos, Yuri, que 
fez péssima partida, bobeou 

na saída de bola e Marlon 
Freitas deixou Chico na cara 
do gol. Marcos Felipe, o úni-
co destaque tricolor positivo 
no primeiro tempo, salvou 
o Fluminense, mas não por 
muito tempo.

Aos 42, Gustavo Ferrareis 
fez uma linda jogado no meio 
de campo e deu para Marlon 
Freitas pelo lado direito do 
ataque. O ex-jogador do Flu-
minense cruzou rasteiro e 
deixou Wellington Rato sozi-
nho, que teve o trabalho de só 
empurrar para o gol.

Na volta para o segundo o 
tempo, o Fluminense tentou 
ser mais agressivo, mesmo 
que isso resultasse em al-
guns espaços na defesa. Logo 
no início, Marcos Paulo re-
cebeu bom passe de Fred e 
invadiu a área, mas o golei-
ro Jean impediu o empate. 
Nenê também fez boa joga-
da, mas seu chute passou ao 
lado do gol adversário.

Com o Fluminense expos-
to, Marcos Felipe voltou a bri-
lhar. Wellington Rato acer-
tou um lindo chute de fora 
da área, mas o novo titular 
do time das Laranjeiras voou 
no ângulo direito para fazer 

Local: Estádio Antônio Accioly, em 
Goiânia. Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira 
(SC). Gols: 1° tempo - Wellington Rato (43 
minutos). 2° tempo - Jean, de pênalti (41 
minutos) e Felippe Cardoso (47 minutos). 
Renda e público: Jogo com portões 
fechados.

Jean, Dudu, João Victor, Éder e Natanael; 
Pereira, Marlon Freitas, Wellington Rato 
(Janderson), Chico (Oliveira) e Gustavo 
Ferrareis (Danilo Gomes); Zé Roberto 
(Roberson). Técnico: Marcelo Cabo

Marcos Felipe, Igor Julião, Luccas Claro 
(Matheus Ferraz), Nino e Danilo Barcelos; 
Hudson n, Yuri Lima (Lucca n), Michel 
Araújo (Fernando Pacheco n) e Nenê 
(Ganso n); Fred e Marcos Paulo (Felippe 
Cardoso). Técnico: Marcão.

ATLÉTICO-GO 2

FLUMINENSE 1

FICHA DO JOGO

 > Goiânia

mais uma boa defesa.
Em seguida, o árbitro Ro-

drigo Dalonso Ferreira re-
correu ao VAR para marcar 
pênalti em toque de mão de 
Nenê. O goleiro Jean foi para 
a cobrança e ampliou a vanta-
gem. Nos acréscimos, Lucca 
conseguiu um lindo cruza-
mento e Felippe Cardoso fez o 
gol de honra do Fluminense.

Com a derrota, o Flumi-
nense perdeu novamente a 
chance de entrar no G-4 e 
ficou na 7ª posição, com 40 
pontos. Já o Atlético-GO sal-
tou para o 9º lugar, com 34. O 
time de Marcão volta a cam-
po no próximo dia 26, às 21h, 
contra o São Paulo. Já o Dra-
gão, no dia 27, às 20h30, enca-
ra o Grêmio em Porto Alegre.
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Fluminense

FOTOS DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 N As negociações entre Flu-
minense e Marcos Paulo sobre 
a renovação de contrato se-
guem acontecendo. De acordo 
com o portal “UOL”, apesar da 
diferença entre a oferta tricolor 
e o pedido do staff do jogador, 
o clube mostra otimismo na 
sua permanência e acredita 
que o novo acordo pode ser 
anunciado ainda neste ano.

A diretoria teria oferecido 
R$ 290 mil por três anos de 
contrato. O atacante pediu R$ 
350 mil. O presidente do Flu-
minense, Mário Bittencourt, 
ficou satisfeito com as conver-
sas. A ideia do atacante seria ir 
para o futebol europeu, mas 
ele deseja recompensar o clu-
be pelo investimento feito em 
sua formação.

Mario acredita que a grati-
dão de Marcos Paulo seja um 
trunfo para confirmar a ne-
gociação. Marcos Paulo, que, 
em 74 jogos fez 14 gols e deu 
11 assistências, já despertou 
o interesse da Inter de Milão 
e equipes de Portugal, França, 
Itália, Rússia e Ucrânia.

MARCOS PAULO: 
OTIMISMO PARA 
A RENOVAÇÃO

O Fluminense até teve mais posse de bola, mas foi pouco produtivo na criação de jogadas ofensivas

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 53 26 15 8 3 45 21 24 67,9%

 2º Atlético-MG 46 26 14 4 8 44 34 10 59,0%

 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 26 11 7 8 36 29 7 51,3%

 8º Santos 38 25 10 8 7 37 33 4 50,7%

 9º Atlético-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6 43,6%

 10º Corinthians 33 25 8 9 8 26 29 -3 44,0%

 11º Ceará 32 25 8 8 9 35 36 -1 42,7%

 12º Bragantino 31 25 7 10 8 31 29 2 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 / SÁBADO / 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

26ª RODADA / ONTEM
São Paulo 3 x 0 Atlético-MG Morumbi

Atlético-GO 2 x 1 Fluminense Antônio Accioly

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

Rebaixamento
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Vasco

Campello banca Sá Pinto 
até o fim do Brasileirão
Presidente diz que demissão do técnico não irá resolver os problemas do Vasco

O 
técnico Ricardo Sá Pin-
to irá permanecer no 
Vasco. É o que garan-

te o presidente, Alexandre 
Campello, que, em entrevis-
ta ao portal “globoesporte.
com”, bancou a continuidade 
do português no comando da 
equipe, que está na zona de 
rebaixamento do Brasileiro.

“Não acho que mais uma 
mudança de treinador vá re-
solver. Leva tempo até o ele 
conhecer o elenco e acho que 
todos devem dividir a respon-
sabilidade. Jogadores e co-
missão. E direção. Ninguém 
ganha ou perde sozinho no 
futebol. Cada um tem que as-
sumir sua responsabilidade”, 
afirmou Campello, que com-
parou a situação envolvendo 
o atual técnico e a que envol-
veu Ramon Menezes.

“Agora não conseguimos 
jogar com o mesmo time duas 
vezes seguidas. Tivemos pro-
blemas com a Covid-19, e o Sá 
Pinto quase não teve uma se-
mana cheia para treinar, ao 
contrário do Ramon que teve 
a maior pré-temporada que eu 
já vi no futebol”, disse.

Sá Pinto chegou ao Vas-
co há dois meses - tem duas 
vitórias, cinco empates e seis 
derrotas. Ele assumiu o time 
na 13ª colocação e atualmen-
te ele está na zona de rebai-
xamento (17ª lugar) com três 
pontos a menos que o Bahia, 
primeiro clube fora do Z-4.

Já o futuro de Martín Be-
nítez segue indefinido. Em 
entrevista ao canal ‘Atenção 
Vascaínos!’, o empresário do 
jogador, Adrían Castellanos, 
confirmou que o Indepen-
diente irá esperar a resolu-
ção política do clube. Mas 
admitiu uma decepção com 
os dirigentes do Vasco.

“Não há como dizer que 
não houve decepção pela 
forma como tudo aconteceu, 
a comunicação também. Po-
rém, compreendo a situa-
ção envolvendo o presidente 
Campelllo e as questões po-
líticas. O interesse do Mar-
tín sempre foi continuar no 
Vasco”, afirmou Castellanos.

Permanência 
de Benítez no 
Vasco segue 
indefinida. 
Empresário 
do jogador 
admitiu 
decepção com 
a diretoria 
cruzmaltina

Há dois  

meses no 

Vasco, Ricardo 

Sá Pinto soma 

duas vitórias, 

cinco empates 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

PRÊMIO THE BEST

Fifa anuncia hoje  
o melhor do mundo 
na temporada 
Visto como favorito, 
Lewandowski 
disputa troféu com 
Lionel Messi e CR7

Devido à pandemia do 
novo coronavírus, o prêmio 
‘Fifa The Best’, que premia 
os melhores da tempora-
da 2019/2020, ocorre hoje 
de forma virtual. Dentre as 
principais nomeações estão 
o de melhor jogador, melhor 
jogadora e o prêmio Puskás 
de gol mais bonito, que tem 
a presença de Arrascaeta, do 
Flamengo, na briga.

Na categoria de melhor 
jogador estão Lewandowski 
(Bayern de Munique), Mes-
si (Barcelona) e Cristiano 
Ronaldo (Juventus). As au-
sências de Neymar (PSG) e 
Kevin de Bruyne (Manches-
ter City) geraram críticas. 

Arrascaeta, do Fla, concorre ao prêmio Puskás de gol mais bonito

Na premiação de melhor 
jogadora estão Lucy Bronze 
(Manchester City), Pernille 
Harder (Chelsea) e Wendie 
Renard (Lyon). 

Outras categorias têm 
nomes de peso. No Púskas, 
Arrasacaeta terá a compa-
nhia de Luis Suárez (Atléti-
co de Madrid) e do coreano 
Son (Tottenham). Alisson 
(Liverpool) concorre como 
melhor goleiro com Oblak 
(Atlético de Madrid) e Neuer 
(Bayern de Munique). Mari-
valdo Francisco, torcedor do 
Sport, está entre os finalistas 
na categoria ‘Fan Award’.

Finalistas de outras ca-
tegorias: Melhor técnico: 
Hansi Flick (Bayern de Mu-
nique), Jürgen Klopp (Liver-
pool) e Marcelo Bielsa (Leeds 
United). Melhor treinadora: 
Emma Hayes (Chelsea), Jean
-Luc Vasseur (Lyon) e Sarina 
Wiegman (Holanda). Melhor 
goleira: Bouhaddi (Lyon), 
Endler (PSG) e Alyssa Naeher 
(Chicago Red Stars).

 > Nion, Suíça

 nHoje, o Vasco terá um dos jo-
gos mais importantes da tem-
porada. Mas será na justiça. O 
agravo de Leven Siano e Rober-
to Monteiro para determinar se 
as eleições de 7 de novembro, 
quando Leven foi o presidente 
eleito, será julgado por um co-
legiado e o resultado sairá de 
forma online. Se validarem o 
pleito, Siano deve ser o presi-
dente. Caso contrário, quem 
comemora é Jorge Salgado, já 
que a liminar será anulada e 
as eleições de 14 de novembro, 
quando Salgado venceu, vol-
tam a ter validade. 

O GRANDE DIA
 PARA O VASCO 

POR QUE O FAVORECIMENTO?

D
esde que o Brasileiro 2020 começou, já tivemos 

21 clássicos. E sabe o que mais espanta? Deste 

número, nove árbitros utilizados nos jogos são 

da Federação Paulista de Futebol. Um número que 

corresponde a 43% dos embates entre rivais da mes-

ma cidade ou estado. O favorecimento me parece tão 

claro que, dos oito clássicos paulistas que já acontece-

ram nesta edição, cinco foram conduzidos por juízes 

do próprio estado. E no Rio? Também aconteceram 

oito clássicos, mas nenhum juiz daqui apitou nem 

sequer uma partida. Pior: dos 21 clássicos que ocor-

reram na Série A desta temporada, apenas dois foram 

apitados por juízes da Federação Estadual do Rio. 

Logo depois dos paulistas vêm os gaúchos, que so-

mam seis duelos regionais ou estaduais. E obviamen-

te fica o questionamento: por quê? Não são números 

parecidos. São gritantes em uma competição onde o 

existem cariocas na parte de cima, com Flamengo e 

Fluminense, e no fim da tabela, como Vasco e Botafo-

go. Isso precisa mudar o quanto antes. 

Campeonato Brasileiro da Série A já teve 21 clássicos

MUDANÇA SEM SENTIDO... OU TEM? 

 nSão Paulo e Grêmio vão protagonizar a semifinal da Copa do 
Brasil nos dias 23 e 30. O primeiro jogo será na Arena do time 
gaúcho. Mas um fato curioso: o jogo do Tricolor paulista pelo 
Brasileirão, contra o Atlético-MG, foi adiantado para ontem. 
Mas o do Grêmio só vai acontecer no sábado, contra o Sport, 
fora de casa. Um vai ter uma semana de treino até a Copa do 
Brasil. O outro só quatro dias. No mínimo curioso, não? E o 
presidente da CBF, Rogério Caboclo, é são paulino...

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 nO diretor de futebol, Túlio 
Lustosa, foi aos “Donos da 
Bola” ontem e falou sobre 
uma situação que todo tor-
cedor do Botafogo gostaria 
de saber: Gatito Fernández 
volta ou não? “O Gatito está 
concluindo o processo de 
transição, está muito próxi-
mo de retornar e espero que, 
no próximo jogo, já esteja 
apto a nos ajudar, porque é 
uma figura importante”. Ele 
deve retornar contra o Co-
rinthians, dia 27, no último 
jogo do Alvinegro do ano. 
Volta crucial!

GATITO DE VOLTA 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF/DIVULGAÇÃO
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Gol de placa 
para derrotar 
o racismo
Frente Nacional 
Antirracista se 
reúne com o 
presidente da 
CBF e apresenta 
projetos para o 
futebol driblar o 
preconceito

R
epresentada por líderes 
de diferentes movimen-
tos negros, a Frente Na-

cional Antirracista esteve na 
sede da CBF, terça-feira, para 
apresentar programas de 
combate ao racismo no fute-
bol brasileiro. O grupo se re-
uniu com o presidente Rogé-
rio Caboclo e foi liderado por 
dois dirigentes da Central Úni-
ca das Favelas (CUFA): Preto 
Zezé, presidente da entidade, 
e Celso Athayde, fundador da 
organização.

Durante a reunião com 
Caboclo foram apresentadas 
ideias de ações para o comba-
te do racismo no futebol como 
campanhas publicitárias, 
ações afirmativas para a inclu-
são de negros no mercado de 
trabalho do futebol e projetos 
de formação antirracista, en-
tre outras medidas.

Durante a pandemia da 
Covid-19, a CBF promoveu a 
Seleção Solidária, iniciativa 
social de jogadores e comis-
são técnica da seleção brasi-
leira que, em conjunto com a 
entidade, doou cerca de R$ 5 
milhões para ajudar famílias 
desamparadas pela doença. A 
doação foi realizada através 
das entidades Ação da Cidada-
nia, Transforma Brasil e pela 
CUFA, ajudando o sustento de 
mais de 32 mil famílias.

“Já é um privilégio termos 
trabalhado juntos, já temos al-
guns gols feitos e certamente 
faremos outros. Pode contar 
com nosso apoio. Tenho certe-
za que os nossos trabalhos vão 
evoluir rapidamente”, afirmou 
o presidente da CBF.

Preto Zezé também re-
forçou a importância de ter 
uma entidade como a CBF 
ao lado, ainda mais em mo-
mentos tão delicados como 
os últimos meses. “Foram dois 
momentos importantes para 
nós. Quero agradecer este re-
conhecimento, este carinho. 
A CBF esteve com a gente no 
pior momento da humani-
dade, principalmente aten-
dendo setores que estavam 
totalmente vulneráveis, sem 
amparo nenhum, mobilizan-
do jogadores, atletas de toda 
a sua rede para fazer um mo-
vimento de ajuda em escala 
para o país inteiro. A CUFA foi 

a interface entre pessoas que 
precisam e a CBF. Fizemos 
um gol de placa na cidadania 
e um gol de placa na socieda-
de. Hoje ser recebido na CBF 
desta forma nos deixa cheios 
de orgulho. Estamos em mais 
de cinco mil favelas, ajudan-
do mais de nove milhões de 
pessoas, e a CBF é parte desta 
vitória”, declarou.

Um dos doadores da Sele-
ção Solidária, o técnico Tite 
participou do encontro com 
os representantes da Frente 

Nacional Antirracista. Em fala 
direcionada aos dirigentes da 
CUFA, agradeceu pela possi-
bilidade de fazer a diferença.

“Vocês nos fizeram repre-
sentar, eu me senti uma pes-
soa melhor, na medida que nós 
conseguimos, de alguma for-
ma, contribuir, junto com tan-
tas outras pessoas, para ter um 
pouquinho mais de igualdade 
social, para ter um pouquinho 
mais de oportunidades. Isso 
me deixa muito feliz e gratifi-
cado”, disse o treinador.

Ações para 
a inclusão 
de negros 
no mercado 
de trabalho 
do futebol e 
projetos de 
formação 
antirracista 
foram 
apresentadas

A CBF esteve 

com a gente 

no pior 

momento da 

humanidade, 

mobilizando 

jogadores 

para ajudar 

para o país

PRETO ZEZÉ,
Presidente da 
CUFA

Sede da CBF foi o palco para as discussões com membros da CUFA sobre o combate ao racismo que escraviza o futebol brasileiro na atualidade


