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Coritiba abriu o 

placar na ‘lei do ex’ 

com Neilton, mas 

Pedro Raul marcou 

duas vezes e o 

Glorioso venceu. 

Xô, lanterna! 

P. 4 E 5

O Bota é fogo!

V
IT

O
R

 S
IL

V
A

/B
O

T
A

F
O

G
O

.

1 2X



2   ATAQUE DOMINGO, 20.12.2020  I  O DIA2   ATAQUE DOMINGO, 20.12.2020  I  O DIA

Flamengo

E
m seu nono jogo no co-
mando do Flamengo, 
Rogério Ceni pode, final-

mente, repetir, pela primeira 
vez, a escalação considerada 
titular, hoje, contra o Bahia, 
às 18h15, no Maracanã, pelo 
Campeonato Brasileiro. A 
tendência é que o treinador 
mande a campo a mesma for-
mação que derrotou o Santos 
(4 a 1) na última rodada. 

A meta é somar mais três 
pontos para ultrapassar o 
Atlético-MG na tabela, assu-
mir a vice-liderança da com-
petição e se manter na briga 
pelo título com o líder São 
Paulo. A única dúvida de Ceni 
para escalar o time é em re-
lação ao jovem Natan, já que 
Gustavo Henrique, suspenso, 
não enfrentou o Santos e pode 
ser relacionado.

A boa fase do Flamengo no 
Brasileiro é celebrada no clu-
be. Principalmente porque o 
departamento médico e a pre-
paração física melhoraram o 
entrosamento, após a troca 
do treinador e a mudança em 
peças que trabalham no dia a 
dia no Ninho do Urubu. Um 
dos responsáveis pela evolu-
ção é Márcio Tannure, geren-
te de saúde e alto rendimento 
do Flamengo. 

Ele tem feito plantões no 
Ninho para acelerar o proces-
so de transição e adaptação 
do trabalho da comissão de 
Rogério Ceni com as metodo-
logias que o clube emprega na 
rotina. Outras peças impor-
tantes são Danilo Augusto, 

preparador físico da comissão 
de Ceni, e Roberto Oliveira, 
preparador físico permanen-
te do Rubro-Negro.

Danilo e Roberto, conhe-
cido também como Betinho, 
estão em perfeita sintonia e 
têm a mesma compreensão: 
o trabalho está fluindo bem 
e atingindo bons resultados 
de performance. Rogério tem 
elogiado a evolução da parte 
física dos atletas, principal-
mente nos últimos 15 dias, e 
reagido bem às metodologias 
de trabalho do departamento 
médico do Flamengo. A prova 
disso é que o treinador “acei-
tou” ceder dois jogadores por 
semana para que eles possam 
fazer trabalhos individualiza-
dos de reequilíbrio muscular.

Gabigol, Diego Ribas e Bru-
no Henrique foram os esco-
lhidos para começar o novo 
projeto. Nesta semana, como 
Diego precisou manter os 
trabalhos especiais e Arão se 
lesionou, a comissão técnica 
entendeu que não precisava 
selecionar outros atletas. In-
clusive, algo que o treinador 
tem comentado é que ele tem 
recebido todos os atletas em 

perfeitas condições para que 
possa fazer os treinamentos 
da maneira que gosta: com 
muita intensidade nas ativi-
dades técnica e tática.

Na última quinta-feira, o 
treinamento rendeu por mais 
de três horas. O que chamou a 
atenção é que os atletas reagi-
ram bem, aguentaram o nível 
de cobrança e terminaram as 
atividades se sentindo bem 
fisicamente, exceto Arão, que 
participou apenas do aqueci-
mento com bola, pois está em 
fase de transição após contu-
são muscular na coxa.

Os novos profissionais da 
comissão estão mais adap-
tados às metodologias. Os 
atletas têm elogiado os traba-
lhos feitos pelos profissionais 
no Ninho do Urubu. Márcio 
Puglia, que chegou ao clube 
para ser coordenador de fi-
sioterapia, foi uma indicação 
de Fabiano Bastos, ex-dono 
do cargo e que foi para o fute-
bol japonês. O desempenho 
de Puglia tem superado as ex-
pectativas e mostrado um am-
plo conhecimento, algo que 
ajudou no rápido processo de 
recuperação de Arão.

Com dois jo-

gos a menos, 

o Flamengo 

está a oito 

pontos do 

líder São 

Paulo e pre-

cisa vencer 

o Bahia para 

seguir na luta 

pelo título

Local: Maracanã. Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP). Horário: 18h15

FLAMENGO BAHIA

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e 
Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e 
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Douglas, Nino (Ernando), Ernando (Anderson 
Martins), Juninho e Juninho Capixaba; 
Gregore, Edson e Ramon; Índio Ramirez, Élber 
e Gilberto. Técnico: Mano Menezes

FICHA TÉCNICA

Rogério Ceni pode repetir 
escalação do Flamengo

Time que vai encarar o Bahia deve ser o mesmo que goleou o Santos
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DANIEL CASTELO BRANCO

 N Algo que é ressaltado nos 
bastidores do Ninho é a qua-
lidade do auxiliar de Rogério 
Ceni, o francês Charles Hem-
bert. A atuação dele faz lem-
brar os tempos de Jorge Jesus 
no Ninho do Urubu. Charles 
participa ativamente de 100% 
do treinamento, exigindo dos 
atletas e também comandan-
do treino, como os assistentes 
do português faziam. Em um 
campo ficam alguns atleta 
com o auxiliar, no outro, os 
demais com o técnico. Eles se 
revezam e, em um determina-
do momento, se juntam para 
colocar à prova os treinos.

Essa metodologia com Tor-
rent não acontecia. O cata-
lão possuía dois auxiliares em 
sua comissão, mas o grupo de 
jogadores não era “fatiado” 
durante as atividades. Pelo 
contrário, era tudo comanda-
do apenas pelo técnico, sem a 
participação de Jordi Guerrero 
e Jordi Griss. E, assim, tinha 
menos interação, variação e 
muita “perda de tempo.”

A diferença aparece nos 
números levantados pelo De-
partamento de Saúde e Alta 
Performance. Com a saída de 
Domènec e a entrada de Ceni, 
aumentou a quantidade de 
‘sprints’ (100%) e distâncias 
em alta intensidade (50%) 
em comparação à era do cata-
lão. Hoje, os jogadores percor-
rem em média 6km durante 
os treinos no Ninho do Urubu.

AUXILIAR 
FRANCÊS DE 
BOLA CHEIA

Bahia

Rogério Ceni 

comanda o 

Flamengo 

na briga 

pelo título 

brasileiro

A parte física tem 
sido um diferencial 
na evolução do Fla  
na atual temporada
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Coritiba

Pedro Raul brilha 
e Botafogo vence 
Coritiba de virada
Com dois gols do atacante, Alvinegro superou o Coxa, que teve a chance 
de empatar, de pênalti, aos 45, mas Sabino isolou a bola na cobrança

F
im do jejum de vitórias. 
Após 68 dias e sete derrotas 
seguidas, o Botafogo, enfim, 

conseguiu vencer no Campeona-
to Brasileiro. O Alvinegro visitou 
o Coritiba no Couto Pereira e, de 
virada, ganhou o jogo por 2 a 1, 
deixando a lanterna e ficando 
na 18ª colocação. O Coxa abriu 
o placar com Neilton, e o time 
carioca virou com dois gols de 
Pedro Raul, sendo um de pênalti. 

O começo do primeiro tempo 
já mostraria o quanto o jogo seria 
difícil para o Botafogo. Antes de 
completar um minuto, o Cori-
tiba quase abriu o placar. Neil-
ton arrancou pela esquerda e to-
cou para Giovanni Augusto na 
entrada da área. Ele bateu por 
cima do gol. O Alvinegro revi-
dou e chegou perto de balançar 
a rede. Em escanteio cobrado 
por Honda, Marcelo Benevenuto 
mandou de cabeça, e Galdezani 
afastou duas vezes na área para 
salvar o Coxa.

Depois desses lances, o jogo 
deu uma esfriada. Até que, aos 
26, Cavalieri viu a ‘lei do ex’ apa-
recer. Em descida rápida do 
Coritiba, Giovanni Augusto re-
cebeu na esquerda e tocou ras-
teiro para área. Neilton chegou 
batendo e o goleiro alvinegro pe-
gou com o pé, mas a bola sobrou 
para o atacante, que chutou para 
acabar com o jejum sem marcar 
desde o dia 5 de março.

O Botafogo sentiu o golpe 
após o gol sofrido e mostrou ain-

Pedro Raul 
cobrou o 

pênalti forte 
e no canto. 

Wilson acertou 
o lado, mas 

não alcançou

Neilton, que 

defendeu o 

Botafogo em 

2015 e 2016, 

não quis 

comemorar 

o gol que 

fez ontem: 

‘Respeito e 

carinho’

Local: Estádio Couto Pereira. Árbitro:  Luiz Flavio de Oliveira (SP). 
Gols: 1° tempo - Neilton (26 minutos). 2° tempo - Pedro Raul (29 e 37 minutos).
Renda e público: Jogo com portões fechados. 

Wilson, Jonathan (Maílton n), Rhodolfo, 
Sabino e William Matheus; Galdezani n  (Hugo 
Moura), Matheus Sales n , Giovanni Augusto 
(Mattheus) e Neilton (Sasse); Pablo Thomaz 
(Robson) e Rafinha. Técnico: Pachequinho

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Kanu n e Rafael Forster; José Welison (Matheus 
Babi), Caio Alexandre e Honda (Cícero); Warley 

(Lecaros), Kalou (Rhuan) e Pedro Raul. 
Técnico: Eduardo Barroca

CORITIBA 1 BOTAFOGO 2
FICHA DO JOGO

da mais nervosismo, com joga-
dores batendo boca em alguns 
momentos. Rafael Forster, Hon-
da e Caio Alexandre protagoni-
zaram alguns lances de discus-
são dentro do campo.

Na segunda etapa, o Coritiba 
adotou estratégia de jogar no 
contra-ataque. Aos 10, Eduardo 
Barroca decidiu fazer duas alte-
rações de uma vez só: Warley e 
José Welison nas vagas de Leca-
ros e Matheus Babi, respectiva-
mente. O time evoluiu.

Aos 16, o Botafogo quase em-
patou com Honda. O japonês do-
minou na intermediária e man-
dou a bomba, e assustou o golei-
ro Wilson. Após o lance, o meia 
sentiu dores musculares e pediu 
para ser substituído. Cícero foi 
acionado e o Alvinegro mudou 
da água para o vinho.

Cícero, que havia acabado de 
entrar, cruzou pela direita aos 29, 
Pedro Raul deu uma raspada no 
alto, e a bola foi parar no canto 
do goleiro Wilson. O árbitro con-

firmou o tento para Pedro Raul. 
O Coritiba sentiu o gol sofri-

do, recuou o time e viu o Bota-
fogo aumentar a pressão. E, aos 
33 minutos, aconteceu o lance 
crucial do jogo. Em escanteio 
cobrado por Lecaros, a bola foi 
disputada no alto e sobrou para 
Forster na área. Ele chutou e 
desviou no braço de Matheus 
Sales. O árbitro, após checar o 
lance no VAR, assinalou pênalti. 
Pedro Raul bateu bem, fez o seu 
segundo no jogo e virou para o 
Alvinegro: 2 a 1.

A partir daí, o Botafogo quis 
administrar o placar e tomou 
um susto. Aos 45, o árbitro Luiz 
Flávio marcou pênalti para o Co-
ritiba. Sabino bateu, mas isolou 
a bola e a chance de empatar. A 
vitória deu uma aliviada na pres-
são do time alvinegro, que bri-
ga para sair da zona de rebaixa-
mento. A equipe carioca voltará 
a campo no próximo domingo, 
às 16h, contra o Corinthians, no 
Nilton Santos, pela 27ª rodada.
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Botafogo

VITOR SILVA/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 Internacional 44 26 12 8 6 39 25 14 56,4%

 5º Grêmio 42 25 10 12 3 33 21 12 56,0%

 6º Palmeiras 41 25 11 8 6 36 25 11 54,7%

 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 Sport 29 26 8 5 13 23 35 -12 37,2%

 15º Athletico-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8 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 Botafogo 23 26 4 11 11 25 37 -12 29,5%

 19º Coritiba 21 26 5 6 15 21 35 -14 26,9%

 20º Goiás 20 25 4 8 13 25 40 -15 26,7%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

RESULTADOS - SÉRIE A

26ª RODADA / HOJE

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 / AMANHÃ 

Corinthians x Goiás 20h Arena NeoQuímica

25ª RODADA / 12.12
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 / 13.12
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 / 16.12
São Paulo 3 x 0 Atlético-MG Morumbi

Atlético-GO 2 x 1 Fluminense Antônio Accioly

26ª RODADA / ONTEM
Sport 1 x 1 Grêmio Ilha do Retiro

Internacional 2 x 0 Palmeiras Beira-Rio

Coritiba 1 x 2 Botafogo Couto Pereira

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

Rebaixamento
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Fluminense

Ex-Fluminense, 

Wendel trocou 

o futebol 

português pelo 

russo

Fluzão segue sem receber 
repasse da venda de Wendel
Clube espera receber R$ 10 milhões para quitar dívidas com funcionários e jogadores

C
om as contas no verme-
lho, a direção do Flumi-
nense ainda aguarda re-

ceber cerca de 1,25 milhão de 
euros, algo em torno de R$ 7,8 
milhões, referentes ao lucro 
obtido pelo Sporting Lisboa, 
de Portugal, ao negociar o vo-
lante Wendel com o Zenit, da 
Rússia. Segundo as informa-
ções divulgadas pelo site Net-
Flu, questões burocráticas e 
um pequeno impasse nessa 
quantia atrasam o recebimen-
to do dinheiro.

Sem grandes receitas em 
2020, muito por causa da cri-
se mundial do novo coronaví-
rus, o Fluminense conta com 
essa quantia para quitar débi-
tos salariais com funcionários 
e com o grupo de jogadores. 
O clube ainda tem direito a 
outro valor referente ao me-
canismo de solidariedade da 
Fifa, o que joga o repasse final 
para a casa dos R$ 10 milhões. 
Cria das divisões de base de 
Xerém, Wendel, de 23 anos, 
foi negociado com o clube 
russo por 20 milhões de euros 
(cerca de R$ 125,8 milhões).

Em relação ao Campeonato 
Brasileiro, o técnico Marcão 
corre o risco de perder um dos 
principais jogadores do Flu-
minense na temporada nos 
próximos jogos. O zagueiro 
Luccas Claro teve uma le-
são na coxa direita durante a 
partida contra o Atlético-GO 
e não tem previsão para re-
tornar aos gramados. O clube 
não informou o grau da lesão 
do defensor, que já está em 
tratamento no departamen-
to médico. O Fluminense só 
volta a campo no dia 26 de de-
zembro, contra o São Paulo.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O técnico 

Marcão ainda 

não sabe 

se poderá 

contar com 

Luccas Claro, 

lesionado, 

contra o São 

Paulo, dia 26, 

no Maracanã

REPRODUÇÃO

Clubes se 
unem a 
garoto após 
ato racista
Fluminense e Vasco tentam 
viabilizar um teste em suas 
categorias na base para o 
garoto Luiz Eduardo, de 11 
anos, que relatou ter sofrido 
injúria racial durante tor-
neio infantil de escolinhas 
em Caldas Novas (GO). O Tri-
color procurou a família e o 
Uberlândia Academy, equi-
pe pela qual o menino atua, 
e o Cruzmaltino entrou em 
contato com o pai dele para 
tentar organizar uma avalia-
ção no início de 2021. A infor-
mação foi dada pelo “ge”. 

O vídeo de Luiz Eduardo 
aos prantos contando o caso 
viralizou nas redes sociais e 
revoltou os internautas. Luiz 
Eduardo contou que ouviu 
injúrias raciais durante um 
jogo do Sub-11 da Caldas 
Cup, torneio infantil de es-
colinhas, em Caldas Novas, 
interior de Goiás, que teriam 
sido ditas por Lázaro Caiana 
de Oliveira, técnico do Insti-
tuto S.E.T. 

“O cara falava assim 
‘Fecha o preto aí, ó!’ Aí eu 
aguardei para falar no fi-
nal com os pais. Falou um 
‘tantão’ de vezes”, diz o jo-
vem no vídeo. Nas redes 
sociais, Neymar e Gabriel 
Jesus mandaram mensa-
gem de acalento para Luiz 
Eduardo.

Luiz Eduardo tem 11 anos
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Neymar tem 
lesão confirmada 
e só volta a jogar 
pelo PSG em 2021
Entorse no tornozelo esquerdo tira o 
camisa 10 das duas últimas partidas 
deste ano, contra Lille e Strasbourg 

A expectativa de defen-
der o Paris Saint-Ger-
main, ainda este ano, 

acabou para Neymar. Um 
boletim médico divulgado 
pelo clube francês, ontem, 
informou que o jogador tem 
uma entorse no tornozelo 
esquerdo, sofrida na parti-
da contra o Lyon, no último 
domingo, e irá desfalcar a 
equipe nos duelos contra o 
Lille e Strasbourg, os dois úl-
timos deste ano, ambos pelo 
Campeonato Francês.

Com isso, o atacante brasi-
leiro só entrará em campo em 
2021 - a expectativa é que ele 
possa voltar a atuar no dia 6 
de janeiro, contra o Saint-É-
tienne, também pelo Francês, 
mas ainda não há uma data 
oficial para o seu retorno ao 
PSG. Neymar já perdeu uma 
partida em função da lesão, 
diante do Lorient, a qual o 
PSG venceu por 2 a 0.

Neymar e a lesão, após entrada forte de Thiago Mendes, do Lille

AFP

Neymar fez  um bom 
início de temporada, lide-
rando o PSG na Liga dos 
Campeões, competição na 
qual o time foi vice-cam-
peão (perdeu a final para o 
Bayern de Munique). Aos 
longo de 2020, o camisa 
10 anotou nove gols em 12 
partidas e ainda deu cinco 
assistências para seus com-
panheiros de time balança-
rem a rede.

A expectativa é de 
que Neymar só volte 
a campo no dia 6 
de janeiro, contra o 
Saint-Étienne, pelo 
Campeonato Francês

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

CUCA FAZ MILAGRES

A FORÇA DE UM 
GRANDE LÍDER

PEDALADAS

 N O São Paulo faz boa cam-
panha no Campeonato 
Brasileiro e algumas são as 
razões do sucesso. A prin-
cipal é a chegada de Dani 
Alves, um treinador den-
tro de campo, que ajudou 
Fernando Diniz a corrigir a 
rota. Atribuem a Raí a per-
manência de Diniz, mas 
quem o segurou foi Dani 
Alves desde o dia em que 
Vagner Mancini seria efe-
tivado e ele comprou o ba-
rulho. Daniel Alves é peça 
fundamental nas mudan-
ças que levaram a equipe 
paulista à posição em que 
se encontra. É mesmo um 
grande líder.

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

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

 NIndependentemente dos 
resultados finais, o traba-
lho de Cuca no Santos deve 
merecer análise profunda. O 
cara pegou a terra arrasada, 
grupo rachado, desinteres-
sado, com graves problemas 
trabalhistas, péssimo rela-
cionamento interno, crise 
monstruosa que segue ator-
mentado a vida interna do 
clube e conseguiu convencer 
o elenco a trabalhar por eles, 
pelo crescimento profissio-
nal de cada um, de costas 
para as dificuldades internas, 
olhando apenas para o cam-

po, mirando nos objetivos. O 
trabalho do Cuca foi muito 
além do que faz um técnico. 
Toda a parte tática, técnica, 
de estratégias fica no chi-
nelo perto do que fez como 
gestor. Independentemen-
te dos resultados de campo 
que virão, considero ser do 
Cuca o melhor trabalho do 
ano pelos resultados mesmo 
com um descomunal grau 
de dificuldades, sem em mo-
mento algum se queixar ou 
jogar a culpa para terceiros. 
Independentemente dos re-
sultados, Cuca já é campeão.

 N O Santos engoliu o Grê-
mio e o Renato juntos e 
despertou o interesse 
dos possíveis adversá-
rios que consideravam 
os gaúchos favoritos.

 N Tudo bem que o polo-
nês Lewandowski fique 
com o prêmio de melhor 

jogador do mundo, mas, cá 
pra nós, o que o argentino 
Lionel Messi fez para estar 
nesse bolo?

 N Neymar ficou em oitavo 
lugar na premiação da Fifa. 
Merecia melhor posição, tal-
vez tenha perdido votos pelo 
extracampo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Rogério Ceni faz contas 
e passa aos jogadores do 
Flamengo a necessidade 
de conquistar pontos para 
assumir posição confor-
tável antes da rodada 38, 
quando pega o São Paulo.

 N Jogos às 16 horas aos 
domingos preocupam 
médicos, fisiologistas e 
preparadores físicos, que 
alertam sobre os riscos a 
que serão submetidos os 
atletas no verão.
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Vasco Santos

Crise e problemas para fritar o Peixe
Na zona de rebaixamento, Vasco do ameaçado Sá Pinto pode ficar sem Benítez, hoje, contra o Santos

N
a zona de rebaixamen-
to, o Vasco pode ter um 
desfalque de última 

hora para enfrentar o San-
tos, hoje, às 16 horas, em São 
Januário, pelo Campeonato 
Brasileiro. Sem o lateral Neto 
Borges, o meia Leonardo Gil e 
o atacante Talles Magno, sus-
pensos, o ameaçado técnico 
Ricardo Sá Pinto ainda pode 
perder Benítez. O argentino 
reclamou de dores na pantur-
rilha, ontem, e sua escalação 
só será confirmada pouco an-
tes de a bola rolar na Colina.

Caso não possa ser escala-
do, Benítez dará lugar a Car-
linhos ou Juninho. Sá Pinto 
não comentou a situação do 
jogador, mas o risco de perder 
o cérebro de sua equipe não o 
agrada. Principalmente em 
função das fase atual do Vas-
co no Brasileiro, em 17ª lugar, 
com 25 pontos. Um revés para 
o Santos pode causar a demis-
são do treinador. 

Considerado peça funda-
mental no setor de criação do 
Vasco, Benítez também vive 
momento de indefinição no 
clube. O Independiente-ARG, 
dono de seu passe, já deixou 
claro que não vai ampliar o 
empréstimo, que termina dia 
31, até fevereiro. Há um im-
passe sobre a compra do jo-
gador, embora o presidente 
eleito, Jorge Salgado, tenha 
dito que vai resolver a situa-
ção antes da virada do ano.  

O dirigente pretende con-
versar com Adrían Castel-
lanos, agente do jogador. O 
acordo costurado por Ale-
xandre Campello previa a 
compra de 60% dos direitos 
econômicos de Benítez por 
R$ 20 milhões, de maneira 
parcelada. O atual manda-
tário, no entanto, travou o 
negócio durante o processo 
eleitoral no clube.

Com dores, 

Benítez pode dar 

lugar a Juninho 

ou Carlinhos

RAFAEL RIBEIRO/VASCO/DIVULGAÇÃO

Local: São Januário. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Horário: 16h

VASCO SANTOS

Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, 
Castán e Henrique; Andrey, Marcos Júnior, 
Vinícius, Benítez (Juninho) e Gustavo 
Torres; Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto

John, Madson, Alex e Luiz Felipe; Felipe 
Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; 
Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho (Arthur 
Gomes). Técnico: Cuca

FICHA TÉCNICA O problema é que Castella-
nos disse recentemente que 
Benítez só permaneceria na 
Colina se o próximo presidente 
fosse Leven Siano. Se ele man-
tiver sua palavra, Benítez só 
fará mais dois jogos pelo Vasco, 
contra Santos, caso realmente 
vá a campo, e Atlhetico-PR, em 
Curitiba, na próxima rodada.

Uma derrota para o 
Santos, hoje, pode 
causar a demissão  
do técnico Sá Pinto


