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Seriamente ameaçado de 
rebaixamento, Botafogo 
encara o Coritiba em clima 
de final de Copa do Mundo 
na reta final do Brasileirão. 
P. 4 e 5

Jogando 
contra o 
tempo

COUTO PEREIRA
21h
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Flamengo

Bastidores do ‘Dia 
do Fico’ de Diego 
Alves no Mengão
De reunião tensa em hotel à comemoração em restaurante, diretoria 
acerta a permanência do goleiro por mais uma temporada no clube 

D
iego Alves estava com 
um pé e meio fora do Fla-
mengo. Mas, após mui-

tas idas e vindas, a diretoria 
e os representantes do golei-
ro chegaram a um consenso e 
acertaram a extensão do vín-
culo por mais uma tempora-
da - até dezembro de 2021. A 
reportagem do Ataque apurou 
todos os detalhes do que ficará 
marcado como o ‘Dia do Fico’ 
do camisa 1 no Ninho.

Tudo começou na quarta-
feira, quando Eduardo Maluf, 
principal empresário de Die-
go Alves, chegou ao Rio de Ja-
neiro com uma contrapropos-
ta ao Flamengo sob o braço. 
Na quinta-feira, o agente se 
encontrou com o goleiro pela 
manhã e alinhou os interesses 
antes da reunião com a dire-
toria rubro-negra.

No período da tarde, Maluf 
e Marcos Braz, vice de fute-
bol do Flamengo, se encon-
traram em um hotel na Barra 
da Tijuca. Nesta reunião, que 
contou com Rodolfo Landim 
de forma remota, o dirigente 
rubro-negro encaminhou a 

renovação de Diego Alves.
À noite, por volta das 20h, 

Braz e Maluf foram para o Fra-
telli, restaurante preferido do 
vice de futebol do Flamengo e 
conhecido por ser o seu “terri-
tório”. No local, os dois recebe-
ram a companhia do diretor 
executivo Bruno Spindel. No 
encontro, tudo foi acertado, 
com o aperto de mão e a certe-
za que, dessa vez, não haveria 
reviravolta. Poco depois, Die-
go Alves chegou para “sacra-
mentar e comemorar” a per-
manência no clube.

Flamengo e Diego Alves fe-
charam acordo de 12 meses, 
com o goleiro recebendo au-

mento salarial de 12%, che-
gando a R$ 660 mil. Um dos 
pedidos do jogador para acei-
tar oferta de uma temporada 
(o jogador queria dois anos) 
foi uma cláusula de libera-
ção, sem multa, caso chegue 
uma proposta do exterior 
que o agrade, o mesmo que 
a diretoria fez com Rafinha, 
que deixou o clube e acertou 
com o Olympiacos, da Grécia.

O novo contrato ainda está 
sendo redigido pelo departa-
mento jurídico do Flamengo 
para que Diego Alves possa 
assinar. O anúncio oficial do 
clube só irá acontecer após a 
“canetada” do camisa 1.

 N Enquanto a diretoria do Fla-
mengo se reunia com o empre-
sário de Diego Alves para tratar 
da renovação de contrato, a 
imprensa portuguesa noticiou 
que o Benfica estaria interes-
sado na aquisição do goleiro 
brasileiro. A reportagem do 
Ataque entrou em contato 
com Jorge Jesus, atual treina-
dor da equipe portuguesa e ex-
comandante do Rubro-Negro, 
que falou sobre o assunto.

 N Jorge Jesus negou interesse 

dele e do Benfica em Diego Al-
ves e rechaçou qualquer pos-
sibilidade de o negócio entre 
Flamengo e Benfica acontecer. 
“Já tenho dois grandes goleiros 
no meu elenco. Nada contra 
Diego Alves, mas não preciso 
de goleiro agora. E não quero 
contratar jogadores do Fla-
mengo”, frisou Jorge Jesus, que 
foi campeão do Brasileiro, da 
Libertadores da América e vice 
do Mundial de Clubes com Die-
go Alves no ano passado.

JORGE JESUS NEGA INTERESSE

O novo con-

trato de Die-

go Alves tem 

uma cláusula 

que o libera, 

sem multa, 

em caso de 

oferta de um 

clube do fute-

bol europeu 

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

Exclusivo!
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Flamengo

 N A diretoria do Flamengo 
chegou a um acordo com 
o Lille, da França, ontem, 
para estender o emprésti-
mo do volante Thiago Maia, 
que permanecerá na Gávea 
até o fim de 2021. O clube 
francês arcará com os sa-
lários do jogador durante 
a sua recuperação de lesão 
no joelho esquerdo. As in-
formações são do site “GE”.

Após a lesão de Thiago 
Maia, os dirigentes do clube 
francês, pensando em uma 
futura venda para recuperar 
o investimento no jogador, 
entenderam que a melhor 
opção seria o volante per-
manecer no Flamengo. O 
camisa 33 rompeu os liga-
mentos do joelho esquerdo 
no dia 14 de novembro, em 
jogo contra o Atlético-GO, 
pelo Campeonato Brasilei-
ro, e só volta a campo na 
próxima temporada.

Caso o Flamengo quei-
ra comprar Thiago Maia 
ao término do contrato, as 
condições serão as mesmas 
estipuladas no contrato ini-
cial: 7 milhões de euros (R$ 
43 milhões) por 50% dos 
direitos econômicos.

THIAGO MAIA 

CONTINUA NO 

CLUBE EM 2021

ELE 

SEGUE NA 

ÁREA

Após muito suspen-

se, Diego Alves reno-

vou contrato com 

o Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VOCÊ SABIA
Thiago Maia rompeu 
os ligamentos do 
joelho esquerdo e 
só volta a campo na 
próxima temporada



4   ATAQUE SÁBADO, 19.12.2020  I  O DIA4   ATAQUE SÁBADO, 19.12.2020  I  O DIA

Coritiba

Fogão em clima 
de decisão 
contra o Coritiba 
para tentar dar  
a volta por cima

Com o Glorioso afundado no Z-4 do 
Brasileirão, Barroca diz que duelo de hoje 
à noite é uma final de Copa do Mundo

U
ma final de Copa do 
Mundo. Assim o técni-
co do Botafogo, Eduar-

do Barroca, encara o decisivo 
jogo contra o Coritiba, hoje, 
às 21h, no Couto Pereira, pela 
26ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Afinal, trata-se de 
um duelo direto para fugir da 
zona de rebaixamento - o Al-
vinegro está na lanterna, com 
20 pontos, e o Alviverde ocu-
pa o 18º lugar, com 21.

“O jogo contra o Coritiba é 
uma final de Copa do Mundo. 
É um adversário direto, chan-
ce de ganhar duas posições. 
E para interromper essa se-
quência, para que a confiança 
volte e o jogador não entre em 
campo com esse peso”, frisou 
Eduardo Barroca, que, para 
evitar o desespero com o fan-
tasma da Série B, prefere não 
projetar o futuro.

“Não estou permitindo que 
a gente faça planejamento a 
médio prazo, pontuação, nada 
disso. O foco é no trabalho dia 
após dia. Agora, o foco total é 
no Coritiba. E será assim até o 
final. Qualquer coisa que a gen-
te projete não é real, precisa-
mos viver o presente e encon-
trar soluções rápido”, revelou.

TIME COM 2 ATACANTES
Mesmo assim, é sabido que o 
tempo urge para o Alvinegro. 
Afinal, a cada rodada, a con-
tagem regressiva na luta con-

tra o descenso aperta. Mesmo 
assim, empenhado em salvar 
o Botafogo, Barroca não teve 
tempo de relaxar desde que 
retornou ao Rio. Após acei-
tar o convite do Alvinegro e 
deixar o Vitória, o técnico não 
conseguiu visitar a sua pró-
pria casa, que fica perto do 
Estádio Nilton Santos.

“Desde que voltei de Salva-
dor eu ainda não fui na minha 
casa, e eu moro a 500 metros 
do Nilton Santos. Vou do ho-
tel para o clube e do clube para 
o hotel. Estou com receio por 
conta da minha família, mas 
não tem nada mais importante 
do que manter o Botafogo na 
Série A”, disse, em entrevista ao 
portal “globoesporte.com”.

O treinador, inclusive, vai 
escalar um Botafogo de cara 
nova para tentar voltar a ven-
cer no Campeonato Brasilei-
ro. Ele decidiu escalar Kalou, 
Rafael Forster e Marcelo Be-
nevenuto entre os titulares. E 
também promoveu também 
mudanças na parte tática. 
Kalou deverá atuar como se-
gundo atacante, e não mais 
como ponta, fazendo dupla 
com Pedro Raul, num 4-4-2.

Local: Estádio Couto Pereira.  
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira. 
Horário: 21h

CORITIBA

BOTAFOGO

Wilson, Maílton, Rhodolfo,  
Sabino e William Matheus; Matheus Sales 
(Hugo Moura), Matheus Galdezani e 
Giovanni Augusto; Rafinha, Robson e 
Ricardo Oliveira.  
Técnico: Pachequinho (interino)

Diego Cavalieri, Kevin,  
Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael 
Forster; José Welison, Caio Alexandre, 
Honda e Warley; Kalou e Pedro Raul. 
Técnico: Eduardo Barroca

FICHA TÉCNICA

Duelo de hoje é dos 
desesperados: o 
Alvinegro está na 
lanterna, com 20 
pontos. O Coxa ocupa  
o 18º lugar, com 21

NOVA TENTATIVAO marfinense Kalou vai jogar no ataque do Botafogo, hoje, contra o Coritiba
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Botafogo 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 / HOJE
Sport x Grêmio 19h Ilha do Retiro

Internacional x Palmeiras 21h Beira-Rio

Coritiba x Botafogo 21h Couto Pereira

26ª RODADA / AMANHÃ
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

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 n Em situação desespera-
dora no tabela, o lanterna 
Botafogo, com 20 pontos, 11 
deles oriundos de empates, 
pode praticamente selar o 
seu destino no Campeonato 
Brasileiro. Com 92% de risco 
de rebaixamento, segundo 
cálculos do site Infobola, do 
matemático Tristão Garcia, 
um tropeço contra o Coritiba, 
hoje, poderá ser fatal.

 n Além de vencer para dar 
outro ânimo ao grupo, o Al-
vinegro tenta acabar com 
um jejum de vitórias que já 
passa de dois meses. O úl-
timo triunfo foi no dia 11 de 
outubro, contra o Sport, na 
Ilha do Retiro (2 a 1). De lá 
para cá, foram dez jogos, com 
oito derrotas e dois empates.

 n O técnico Eduardo Barro-
ca sabe que não tem mais 
para onde correr. É vencer 
ou vencer. Segundo ele, o 
jogo contra o Coxa é um dos 
mais importantes do clube 
nesta temporada, principal-
mente pelo rival também 
estar ameaçado pela degola 
e ser um concorrente direto 
na luta para permanecer na 
elite do Brasileiro.

JEJUM DE 
VITÓRIAS DURA 
DOIS MESES

É uma final de Copa 
do Mundo, contra um 
adversário direto, 
chance de ganhar duas 
posições e interromper 
essa sequência 
EDUARDO BARROCA,
Técnico do Botafogo
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Fluminense

Flu confirma lesão de Luccas Claro 
Com problema na coxa direita, zagueiro é dúvida para o duelo contra o São Paulo, dia 26, no Maracanã

O 
Fluminense confirmou 
na manhã de ontem 
uma lesão na coxa di-

reita do zagueiro Luccas Cla-
ro. O defensor já iniciou o tra-
tamento com o departamen-
to médico e a tendência é que 
ele não esteja à disposição 
de Marcão para o confronto 
contra o São Paulo, dia 26. no 
Maracanã, pela 27ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Luccas Claro deixou o cam-
po sentindo dores no local, 
ainda na primeira etapa da 
partida contra o Atlético-GO, 
quarta-feira, quando o Trico-
lor foi derrotado, em Goiâ-
nia. Matheus Ferraz substi-
tuiu o jogador e deve ser ele 
que fará dupla com Nino no 
confronto contra o time pau-
lista, líder da competição.

Hudson e Paulo Henrique 
Ganso também serão des-
falques contra o São Paulo. 
Ambos estão suspensos pelo 
terceiro cartão amarelo e vão 
obrigar o técnico Marcão a 
quebrar a cabeça para esca-
lar a aequipe, que está em 
sétimo lugar na tabela de 
classificação e precisa voltar 
a vencer, após duas rodadas, 
se quiser se manter na briga 
por uma vaga no G-4 do bra-
sileiro, que dá vaga direta à 
Libertadores. 

Marcão, porém, poderá 
contar com dois reforços im-
portantes contra o São Paulo. 
Campeões do Torneio Inter-
nacional Sub-20 com a sele-
ção brasileira, Luiz Henrique 
e Calegari vão se reapresen-
tar ao Fluminense na segun-
da-feira, após a folga do fim 
de semana dada ao grupo. 
Eles ficaram duas semanas 
com a Seleção na Granja Co-
mary e vão ter o primeiro 
contato com o técnico Mar-
cão, com quem trabalharam 
na equipe Sub-23 do Tricolor. 

Luccas Claro ainda não 
sabe se vai se recuperar 
a tempo de pegar  
o São Paulo
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

NA BRONCA

Neymar ironiza 
ausência do PSG 
em seleção da Fifa
Time francês não 
teve nenhum 
representante na 
equipe do The Best

Um dia após o polonês Ro-
bert Lewandowski ganhar o 
prêmio The Best da Fifa de 
melhor jogador do mundo 
na temporada 2019/2020, 
Neymar, que ficou de fora 
da disputa final, voltou a 
ironizar a entidade. Ele mos-
trou irritação com o fato de 
nenhum jogador do PSG, 
vice-campeão da Liga dos 
Campeões, estar presente 
na Seleção do ano. Nas re-
des sociais, ele falou sobre a 
escalação da equipe.

“O PSG jogou outro espor-
te”, escreveu o camisa 10 no 
comentário de uma publica-
ção do perfil “FUTMAIS”, no 
Instagram. Neymar já havia 

Neymar ficou fora da fase final do prêmio The Best da Fifa

ironizado o prêmio na última 
quinta-feira, quando postou 
que estava jogando “Counter
-Strike” em uma live no mo-
mento da cerimônia. 

Ontem, Lewandovski re-
cebeu uma ligação do ex-a-
tacante Thierry Henry, que 
colecionou passagens vito-
riosas por França, Arsenal 
e Barcelona. O campeão do 
mundo com a França em 
1998 parabenizou o atacan-
te polonês pela conquista, e 
disse que ele conseguiu parar 
Cristiano Ronaldo e Messi na 
disputa pelo prêmio.

“Em primeiro lugar, pa-
rabéns, este prêmio foi me-
recido. Você vem sendo ex-
celente por muito tempo e 
para poder parar e terminar 
na frente dos dois monstros 
você tem que fazer algo es-
pecial. Eu não poderia fazer 
isso sozinho, então você ga-
nhou algo que eu nunca ga-
nhei. Eu respeito isso e você 
tem sido brilhante por muito 
tempo”, disse Henry.

 > Paris

 n A novela, que parecia muito 
perto de um final triste para 
Diego Alves e Flamengo, ter-
minou muito bem. O goleiro 
campeão da tríplice coroa 
renovou seu contrato com o 
Rubro-Negro por mais uma 
temporada e disse que “está 
no lugar que o coração dele 
quer”. No fim das contas, 
acredito que foi uma decisão 
acertada. É o tempo suficiente 
para termos um amadureci-
mento maior de Hugo Neneca, 
garoto de extremo potencial. 
Grande fase!

DIEGO ALVES FICA 

NO RUBRO-NEGRO

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

CADA 
JOGO UMA 
DECISÃO 

A 
reta final do Brasileiro se aproxima e as si-
tuações de cada clube também se mostram 
cada vez mais nítidas. O Flamengo, brigando 

pelo título, vai pegar o desesperado Bahia, ama-
nhã, ameaçado pela zona do rebaixamento. É jogo 
para vencer ou vencer, ainda mais no Maracanã. 
Não tem outro resultado para uma equipe que já 
foi eliminada de duas competições com o elenco 
que tem. Quem fica de olho é o rival Vasco, que está 
a três pontos do time baiano e enfrenta o Santos 
no mesmo dia, em São Januário, tendo que se vi-
rar para vencer por estar no Z-4. Se não ganhar, a 
situação de Sá Pinto fica insustentável. Quem olha 
esses dois jogos é o Botafogo, mas antes tem um 
duelo de seis pontos com o Coritiba, hoje, no Couto 
Pereira. O Flu folga porque jogou no meio de sema-
na: está em sétimo, mas com o alerta ligado para 
não ficar na água de salsicha. Nuances do futebol 
carioca, que não voltou a ser o que era, mas tenho 
fé que verei o nosso estado forte novamente.

Rogério Ceni comanda o Flamengo na briga pelo título brasileiro

KALOU: VAI JOGAR OU VEIO PASSEAR? 

 n Estava numa expectativa enorme para ver Kalou jogando. 
Ele teve carreira de sucesso na Europa, titular do Chelsea 
que ganhou a Champions League, mas até agora não vi nada. 
Parece que veio pra passear. Já passou da hora de jogar bola, 
dar a vida e fazer valer o bom salário que recebe. Contra o 
Coritiba, será titular novamente. Tem que acordar porque o 
Botafogo está no fundo do poço e os líderes têm que chamar 
a responsabilidade. Kalou é — ou deveria ser — um deles.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

 nJorge Salgado conversou 
com Alexandre Campello 
sobre Benítez (foto), um dos 
destaques (são poucos) do 
time na temporada 2020. O 
Independiente da Argentina 
quer os cerca de 20 milhões 
para que o Cruzmaltino 
compre definitivamente o 
jogador. Salgado quer bus-
car uma prorrogação de em-
préstimo até o fim do Brasi-
leirão, nem que tenha que 
pagar algo por isso. E aí, vale 
ou não vale? É muita grana 
para um clube que não paga 
salários. Mas se sair, alguém 
vai fazer o que ele faz?

VALE OU 

NÃO VALE? 
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Vasco

Xerifão com a estrela do 
penta a caminho da Colina
Campeão mundial com a Seleção em 2002, Lúcio deve fazer parte de gestão do Vasco

P
residente eleito do Vas-
co, Jorge Salgado, tem 
um trunfo para o seu 

projeto de tentar internacio-
nalizar a marca do clube. Tra-
ta-se do ex-zagueiro Lúcio, 
pentacampeão mundial com 
a seleção brasileira na Copa 
do Mundo de 2002. Torcedor 
do Cruzmaltino, Lúcio já ha-
via projetado a possibilidade 
de participar do dia a dia do 
Gigante da Colina

Lúcio deverá ser utilizado 
como uma espécie de embai-
xador do Vasco no exterior, 
assim como já é do Bayern 
de Munique, clube que de-
fendeu. Os ídolos do Vasco 
Felipe e Pedrinho não de-
vem participar do projeto 
do novo presidente. Apesar 
de Jorge Salgado ter uma boa 
relação com Julio Brant, que 
contava com apoio dos ex-
jogadores, dificilmente eles 
vão fazer parte de uma outra 
gestão no clube.

SÁ AMEAÇADO
Em campo, o Vasco segue 
com problemas em sua luta 
contra o rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro. O 
técnico Ricardo Sá Pinto 
terá problemas para escalar 
a equipe que irá enfrentar o 
Santos, amanhã, às 16 horas, 
em São Januário. O lateral 
Neto Borges, o meia Leo-
nardo Gil e o atacante Talles 
Magno estão suspensos e vão 
desfalcar o Vasco.

A tendência é que o treina-
dor escale o time titular com 
Fernando Miguel, Léo Ma-
tos, Jadson, Castán e Henri-
que; Andrey, Marcos Júnior, 
Vinícius, Benítez e Gustavo 
Torres; Cano. A partida é de 
suma importância para a 
manutenção de Ricardo Sá 
Pinto no comando do time. 
Há muita pressão para que o 
atual presidente, Alexandre 
Campello, o demita em São 
Januário. Apesar do presi-
dente ter bancado a perma-
nência do técnico português, 
um resultado negativo em 
casa pode selar o seu desti-
no na Colina.

DIVULGAÇÃO / MAIS VASCO

Ameaçado 
no cargo, 
o técnico 
Sá Pinto 
não terá 
Leonardo Gil, 
Neto Borges e 
Talles Magno 
contra o 
Santos

O presidente 
Jorge Salgado 

que fazer 
de Lúcio um 
embaixador 
do Vasco no 

exterior


