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Flamengo 
estende 
contrato com 
Yuri César, 
que está 
emprestado 
para o 
Fortaleza até 
fevereiro. P. 2
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Fluminense

Mengão e Tricolor podem ter 
mando de campo afetados
Final da Liberta será dia 30 de janeiro. Flu pode perder até três partidas no Maracanã

P
or conta da final da Li-
bertadores, programada 
para o dia 30 de janeiro, 

Flamengo e Fluminense po-
dem perder o Maracanã em 
partidas do Campeonato Bra-
sileiro. A Conmebol entrou 
em contato com a adminis-
tração do estádio, que deve 
ceder o palco a partir do dia 11 
de janeiro. Com isso, o Rubro-
Negro será afetado no duelo 
contra o Palmeiras, enquan-
to, o Tricolor não poderá jo-

Final da Liberta pode mexer com o 

mando de campo para dos dois times 

cariocas: Flamengo e Fluminense

LUCIANO BELFORD

gar no estádio contra Sport, 
Botafogo e Goiás.

Mesmo só no final de janei-
ro, a final exige preparação 
pela Conmebol, e por isso, o 
pedido da entidade de ter o 
Maracanã quase três sema-
nas antes. De acordo com o 
Ge.com, tanto a administra-
ção do estádio, quanto a CBF 
já sabiam dessa necessidade 
da entidade sul-americana. 
A data de entrega ainda não 
está definida e, por isso, o Fla-

mengo aguarda um posicio-
namento definitivo para se 
pronunciar oficialmente.

O Fluminense, mais afeta-
do, podendo perder até três 
mandos no Maracanã, já está 
ciente da possibilidade, mas 
acredita que pode manter o 
duelo contra o Goiás no está-
dio, um dia depois da final. A 
CBF espera a posição da Con-
mebol o quanto antes para de-
talhar as rodadas afetas, como 
dia, horário e novo local.

O Fluminense, mais 
afetado, podendo 
perder até três 
mandos no Maracanã, 
já está ciente da 
oportunidade

 N O zagueiro Thiago Silva 

saiu em defesa de Marcão, 

técnico do Fluminense. Após 

Celso Barros criticar, em uma 

rede social, a escolha do ex-

volante para comandar o 

time de Laranjeiras no ano 

passado, o ídolo tricolor disse 

que o ex-presidente da Uni-

med deveria agradecer ao 

treinador pelo clube estar na 

primeira divisão.

“Você deveria agradecer 

ao Marcão pela permanência 

do Fluminense na primeira di-

visão. E dar créditos para que 

ele possa desenvolver o seu 

trabalho”, escreveu Thiago.

THIAGO SILVA 

SAI EM DEFESA 

DE MARCÃO
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Flamengo

Yuri César estende contrato com o Fla
O jovem meia-atacante acertou a renovação do vínculo por mais dois anos, com multa de R$ 440 milhões

O Flamengo acertou on-
tem a extensão do con-
trato de Yuri César, 

promessa de sua categoria 
de base e está emprestado 
ao Fortaleza até fevereiro. O 
meia-atacante marcou pre-
sença no Ninho do Urubu e 
assinou o novo compromis-
so, que terá multa rescisória 
de 70 milhões de euros, cerca 
de R$ 440 milhões. O Jornal 
O Dia já havia antecipado o 
acerto entre as partes há al-
guns dias e faltava apenas a 
canetada.

Como Yuri, por motivo con-
tratual, não pode enfrentar o 
Flamengo no sábado, a dire-
toria do Fortaleza liberou o 
meia-atacante para viajar ao 
Rio de Janeiro para passar o 
Natal ao lado da família em 
Volta Redonda. O jogador, 
portanto, aproveitou a via-
gem e passou no CT rubro-
negro para formalizar a sua 
renovação de contrato.

O jogador chegou ao Forta-
leza a pedido de Rogério Ceni, 
atualmente treinador do Fla-
mengo. Durante o período de 
empréstimo ao Leão, o meia-a-
tacante mostrou evolução na 
parte física, técnica e tática. A 
diretoria rubro-negra o moni-
tora e está satisfeita com o de-
sempenho da jovem promessa 
pelo time nordestino. Embora 
não seja titular, ele já atuou em 
34 partidas e fez cinco gols.

Em sua apresentação como 
treinador, Ceni “pediu” à di-
retoria que Yuri seja apro-
veitado no rubro-negro em 
2021, o que está previsto no 
planejamento.

“Eu conto. Vocês contam? 
(perguntou o treinador a 

Marcos Braz e Rodolfo Lan-

dim). É um menino fora de 

FLA TEM ACORDO COM NOVA FAMÍLIA

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

série. Não só como atleta. Na 
idade dele, é difícil o jogador 
ser focado, como ele é. Uma 
grata surpresa para mim. Está 
fazendo um excelente traba-
lho. Eu vejo um jogador com 
potencial de Flamengo.”

O bom desempenho de Yuri 
César pelo Fortaleza desper-
tou interesse de alguns clu-
bes do exterior. A reportagem 
teve acesso a ofertas pelo 
meia-atacante recusadas pelo 
Flamengo. O Real Valladolid, 
da Espanha, foi o primeiro in-
teressado. Na ocasião, o time 
estava disposto a pagar 4 mi-
lhões de euros, cerca de R$ 30 
milhões de reais. Depois foi 
o Al Ain, dos Emirados Ára-
bes, que ofereceu 2,5 milhões 
de dólares, em torno de R$ 12 
milhões de reais.

É um menino 
fora de série. 
Não só como 
atleta. Na 
idade dele, é 
difícil o joga-
dor ser foca-
do, como ele 
é. Uma grata 
surpresa”
ROGÉRIO 
CENI,
Treinador 
do Fla

Digam à nação 
que o jogador 
Yuri César 
vai ficar no 
Flamengo: 
time estendeu 
seu contrato

 N O vice-presidente geral e ju-
rídico do Flamengo, Rodrigo 
Dunshee, anunciou que o clube 
chegou a um acordo ontem com 
a família de Arthur Vinícius, uma 
das dez vítimas fatais do incên-
dio no Ninho do Urubu, em 8 de 
fevereiro de 2019. Mais cedo, o 
clube já havia se acertado com a 
família de Pablo Henrique.

“O presidente sempre colo-
cou como prioridade absoluta 
estar próximo a família. Esta-
mos sempre trabalhando em 
respeito às famílias e os meni-
nos que faleceram. Fechamos 
com família do Pablo Henrique 
e do Arthur Vinícius. Conversa-
mos pessoalmente com os pais. 

Conversei com Edson e Sara e 
graças a Deus eles entenderam. 
Cada um tem seu tempo. Eles 
tem toda razão, de vez em quan-
do, de reclamar do Flamengo, 
do tempo esperado. Flamengo 
fechou então 8 acordos e meio. 
Vamos tentar fechar os outros”, 
disse Dunshee ao programa Se-
leção SporTV.

Sendo assim, até o momen-
to, já fecharam acordo as fa-
mílias de Arthur Vinícius, Athila 
Paixão, Bernardo Piseta, Ged-
son Santos, Jorge Eduardo, Vi-
tor Isaías, o pai de Rykelmo e 
Pablo Henrique. Seguem sem 
definição a família de Christian 
Esmério e a mãe de Rykelmo.

GILVAN DE SOUZA/ARQUIVO O DIA
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Benítez está 
negociando 
com o Galo
Jogador tem contrato de empréstimo 
com o Cruzmaltino até o fim deste mês

O 
Vasco está cada vez 
mais perto de perder 
o meia Martín Bení-

tez. Segundo informações 
da Radio Itatiaia, o jogador 
estaria negociando com o 
Atlético-MG.

Com contrato de emprésti-
mo até o fim de dezembro, o 
time de São Januário tinha até 
o último dia 5 para exercer a 
compra, mas perdeu esse pra-
zo. O argentino, de 25 anos, 
pertence ao Independiente e 
tem direitos fixados em 4 mi-
lhões de dólares (cerca de R$ Os direitos de Benítez, de 25 anos, estão em cerca de R$ 20,76 milhões

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

20,76 milhões).
Jorge Salgado, futuro presi-

dente do Gigante da Colina, já 
havia se posicionado contra o 
alto investimento que o clube 
teria que fazer para manter o 
atleta nno elenco.

Além de Ribamar, que foi 
dispensado na última terça-
feira, o Vasco também enca-
minhou a saída do volante 
Fellipe Bastos. Assim como o 
companheiro, o jogador pos-
suía contrato até o dia 31 de 
dezembro e não terá seu vín-
culo renovado. A informação  

 

O Botafogo pode perder o 
meia japonês Honda, no pró-
ximo ano, para o mercado eu-
ropeu. Segundo informações 
do jornal português A Bola, o 
atleta foi procurado pelo Por-
timonense, de Portugal. 

O clube espera uma respos-
ta até o mês que vem, período 
de fechamento das janelas de 

transferências no país. Caso 
a negociação se feche, Hon-
da desfalcará o Botafogo para 
a sequência do Campeonato 
Brasileiro, que termina no fim 
de fevereiro devido à pande-
mia do novo coronavírus que 
afetou o mundo.

Ao 34 anos, Honda chegou 
ao Botafogo em janeiro deste 

Atleta japonês tem até o mês que vem para resolver se 
transferir ou não para um time Português, afirma jornal local

ano, com bastante expectati-
va da torcida e dos dirigentes 
do clube. Por enquanto, foram 
27 partidas e três gols marca-
dos pelo atleta. Recentemen-
te, o japonês mostrou publica-
mente sua insatisfação quan-
do o Botafogo demitiu Ramon 
Díaz, mas a situação acabou 
controlada internamente.  

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Honda precisa decidir se deixa o Botafogo e vai para Portugal até janeiro

Vasco

Botafogo

foi divulgada pelo GE.
Fellipe se desentendeu 

com o técnico Ricardo Sá Pin-
to após não ser relacionado 
para uma partida, no início 
de dezembro. Desde então, 
ele vinha treinando separado 
do restante do elenco. O meia 
marcou quatro gols ao longo 
da temporada.

Por outro lado, Marcelo Al-
ves e Ygor Catatau, que tam-
bém tinham vínculo somente 
até o fim do ano, renovaram 
até o término do Brasileirão, 
em fevereiro.

RENOVAÇÕES
Na última terça-feira, o time 
anunciou a renovação dos 
contratos do zagueiro Mar-
celo Alves e do atacante Ygor 
até fevereiro do ano que vem, 
quando acaba o Brasileirão 
2020. Os dois jogadores são 
vistos como peças importan-
tes e por isso tiveram os vín-
culos renovados. Os contratos 
de ambos também seriam en-
cerrado no dia 31 de dezem-
bro, mas a diretoria, que está 
em processo de transição, to-
pou aumentar o contrato dos 
dois atletas.

O meia Honda pode deixar
o Botafogo no mês que vem
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Talvez se 

tivéssemos 

caído em um 

grupo mais 

‘fácil’, não 

chegaríamos 

onde estamos. 

Então só va-

lorizou nosso 

trabalho”

ANA CLARA,
zagueira

O 
time feminino do Bota-
fogo conquistou o acesso 
para a primeira divisão 

do Campeonato Brasileiro ao 
passar pelo Ceará, nas quartas 
de final. No último domingo, o 
Alvinegro bateu os adversários 
fora de casa, por 1 a 0, após já 
terem vencido o jogo de ida, no 
Rio, por 2 a 1. O Dia conversou 
com a zagueira Ana Clara Val-
le, de 25 anos, que comentou a 
trajetória pessoal e da equipe.

Formada em educação física 
pela Uerj, Ana foi contratada 
em julho do ano passado para 
integrar a comissão técnica e 
ser a preparadora física. Mais 
nova, como atleta, já havia so-
mado passagem pelas catego-
rias de base do Vasco e da Se-
leção Brasileira, conquistando 
um Sul-Americano sub-17. E, 
após uma série de baixas no 
elenco principal da equipe alvi-
negra, ela recebeu convite para 
voltas aos gramados.

“Uma zagueira nossa teve 
uma lesão séria no joelho e o 
clube não tinha dinheiro pra 
ir ao mercado, então não tinha 
reserva para a posição. Aí, a co-
missão me pediu para atuar, 
mas só em caso de necessidade. 
Mas logo no primeiro jogo, uma 
outra defensora testou positi-
vo para a Covid-19. O treinador 
ainda tentou improvisar uma 
lateral na zaga, mas ela acabou 
se lesionando com cinco minu-
tos de jogo. Aí, tive que entrar. 
Alguma coisa dizia para eu jo-
gar (risos)”, explicou Ana.

Estreante contra o Goiás, ad-
versário no qual o Botafogo ven-
ceu por 4 a 1, a ela ainda atuou 

TALITA GIUDICE / BOTAFOGO

LEONARDO DAMICO

leonardo.damico@odia.com.br

De auxiliar à zagueira, Ana Clara 
celebra acesso do Botafogo

Exclusivo! Time feminino subiu para a série A1 do Campeonato Brasileiro ao passar pelo Ceará

Ana Clara Valle 

participou 

do acesso do 

Botafogo no 

Brasileirão 

Feminino 

Botafogo

mais duas partidas da fase de 
grupos como titular. Nesta pri-
meira fase, o Alvinegro caiu no 
que foi classificado como “Gru-
po da Morte”, que tinha clubes 
como Atlético-MG e Vasco. No 
entanto, conseguiu bons resul-
tados e acabou se classificando 
em primeiro, com 10 pontos.

“O fato de nós termos caído 
no grupo da morte e começar-
mos a ter bons resultados, fez 
com que o nosso grupo tivesse 
ganhado confiança. Talvez se 
tivéssemos caído em um gru-
po mais ‘fácil’, não chegaríamos 
onde estamos agora. Inclusive, 
o Real Brasília e o Atlético-MG, 

acabaram de ser campeões nos 
seus estados. Então só valori-
zou ainda mais nosso trabalho, 
nós adquirimos mais maturida-
de. Então quando entramos na 
fase mata-mata, já estávamos 
mais cascudas”, analisou. Após 
passar pelo Foz Cataratas nas 
oitavas de final, o Alvinegro en-
carou o Ceará. Segundo o jorna-
lista Daniel Braune, que cobre a 
equipe carioca, o orçamento do 
Botafogo para o ano no futebol 
feminino era de apenas R$ 800 
mil, enquanto a equipe nordes-
tina tinha um investimento de 
R$ 4,5 milhões. Mesmo assim, o 
time de General Severiano con-

seguiu os resultados e a classi-
ficação para a semifinal. Ana 
comentou estes números.

“Desde o início, a gente sabia 
que não teríamos um investi-
mento muito grande, para con-
tratar atletas de primeira divi-
são ou ter uma vasta comissão 
técnica. Sabendo disso, a gente 
priorizou por um grupo de atle-
tas muito coeso e comprometi-
do, com um trabalho de comis-
são impecável. Nós traçamos o 
nosso objetivo lá atrás, há um 
ano e meio, com planejamento, 
que foi recompensado agora. 
Na pandemia, chegamos a ter 
encontros de videoconferên-
cia cinco vezes por semana. Foi 
tudo fruto do trabalho”, disse.

Agora, as jogadoras terão um 
dos adversários mais difíceis 
pela frente. Invicto no torneio, 
o Bahia fez uma das melhores 
campanhas da competição, 
tem um dos melhores ataques, 
com 28 gols e a melhor defesa, 
com apenas dois gols sofridos. 
O jogo de ida, aqui no Rio, está 
previsto para 10 de janeiro, en-
quanto a partida de volta ocorre 
na Bahia, uma semana depois. 
Napoli e Real Brasília fazem a 
outra semifinal da competição.

“Sabemos que o Bahia será 
um adversário duríssimo, como 
foram todos os outros. Até co-
mentei com o elenco que nossas 
quartas contra o Ceará pode-
ria ser, tranquilamente, a final, 
pelo nível dos times e dos con-
frontos, com todo respeito às 
outras equipes. Estamos mais 
maduras e confiantes. Foi um 
caminho duro até aqui. Fomos 
conquistando os objetivos de 
pouco a pouco, com pé no chão, 
e agora vamos com tudo pra 
tentar ganhar a taça”, encerrou.
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

O ADEUS  
DE BENÍTEZOS PEDIDOS 

AO NOEL

V
éspera de Natal e, neste ano atípico, diferente 

e triste por conta do vírus, é o momento de 

agradecermos por seguirmos em frente. Pen-

sando no futebol, Botafogo, Flamengo, Fluminense 

e Vasco têm pedidos diferentes para o término da 

temporada. Com jogo entre o Natal e Ano Novo, 

algo raríssimo no Brasil. O Rubro-Negro segue com 

os mesmos sonhos de 2019: ganhar títulos. A Li-

bertadores não veio. Na Copa do Brasil, mais uma 

eliminação. Resta defender o título de campeão 

brasileiro. Não haveria presente maior. O Flumi-

nense, em uma temporada surpreendente, perdeu 

seu comandante, mas quer ganhar uma vaga na 

Libertadores. Seria o título. Vasco e Botafogo até 

têm objetivos parecidos: se livrar do rebaixamento 

no Brasileirão, mas a torcida cruzmaltina queria 

mesmo era paz política, com uma administração 

forte no próximo triênio. Já a do Alvinegro quer 

mesmo o dinheiro para se reestruturar como insti-

tuição. O Botafogo S/A parece não ver uma luz no 

fim do túnel. Desejo um Feliz Natal para todos os 

torcedores do futebol carioca e do Rio inteiro. Que 

possamos viver mais uma grande fase!

 nNo Natal, a gente lembra 
do Papai Noel por nos dar os 
presentes que esperamos o 
ano inteiro. Mas dia 25, ama-
nhã, também é dia de outro 
Papai: o Joel Santana. O Rei 
do Rio, apelido que ganhou 
após ser o único técnico da 
história a conquistar o Ca-
rioca pelos quatro clubes 
grandes, completa 72 anos 
neste Natal e, além de um 
grande amigo, é um grande 
profissional e figura do fute-
bol mundial. Parabéns, Joel!

PARABÉNS, 
REI DO RIO 

NADA DE FOLGA
 nCom o Campeonato Brasileiro em andamento, os jogadores 

terão um Natal diferente neste ano. Como tem rodada do Brasi-
leirão no fim de semana, todos os cariocas vão treinar hoje e ama-
nhã. Pelo menos vai ser pela manhã. Então dá para todos aprovei-
tarem com suas famílias, o que também é de suma importância.

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 Flamengo 48 25 14 6 5 46 35 11 64,0%

 3º Atlético-MG 46 26 14 4 8 44 34 10 59,0%

 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 26 10 8 8 37 34 3 48,7%

 9º Corinthians 36 26 9 9 8 28 30 -2 46,2%

 10º Ceará 35 26 9 8 9 37 36 1 44,9%

 11º Atlético-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6 43,6%

 12º Athletico-PR 31 26 9 4 13 21 28 -7 39,7%

 13º Bragantino 31 26 7 10 9 31 30 1 39,7%

 14º Fortaleza 30 26 7 9 10 24 25 -1 38,5%

 15º Sport 29 26 8 5 13 23 35 -12 37,2%

 16º Bahia 28 26 8 4 14 32 46 -14 35,9%

 17º Vasco 28 25 7 7 11 26 36 -10 37,3%

 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 26 4 8 14 26 42 -16 25,6%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

RESULTADOS - SÉRIE A

26ª RODADA / 16.12
São Paulo 3 x 0 Atlético-MG Morumbi

Atlético-GO 2 x 1 Fluminense Antônio Accioly

26ª RODADA / 19.12
Sport 1 x 1 Grêmio Ilha do Retiro

Internacional 2 x 0 Palmeiras Beira-Rio

Coritiba 1 x 2 Botafogo Couto Pereira

26ª RODADA / 20.12
Vasco 1 x 0 Santos São Januário

Bragantino 0 x 1 Athletico-PR Nabi Abi Chedid

Flamengo 4 x 3 Bahia Maracanã

Fortaleza 0 x 2 Ceará Castelão

26ª RODADA / 21.12
Corinthians 2 x 1 Goiás Arena NeoQuímica

JOGO LOCAL

Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
JOGO HORA LOCAL

27ª RODADA / SÁBADO

Atlético-MG x Coritiba 17h Mineirão

Fortaleza x Flamengo 19h Castelão

Goiás x Sport 19h Serrinha

Fluminense x São Paulo 21h Maracanã

27ª RODADA / DOMINGO

Botafogo x Corinthians 16h Engenhão

Bahia x Internacional 16h Arena Fonte Nova

Palmeiras x Bragantino 18h15 Allianz Parque

Santos x Ceará 18h15 Vila Belmiro

Athletico-PR x Vasco 18h15 Arena da Baixada

Grêmio x Atlético-GO 20h30 Arena do Grêmio

REGINALDO PIMENTA

D
A

N
IE

L
 C

A
S

T
E

LO
 B

R
A

N
C

O

O Flamengo, agora dirigido por Ceni, defende o título nacional

 n A saída de Benítez do Vasco 
parece inevitável. Apesar de 
Jorge Salgado ainda acreditar 
que o assunto não acabou, o 
empresário do atleta, Adrián 
Castellano, afirma que o as-
sunto está acabado porque o 
novo presidente do Cruzmal-
tino só quer renovar por em-
préstimo e o Independiente 
não aceita. Para a torcida, é 
triste perceber, mas um adeus 
está cada vez mais concreto. 
Uma perda enorme.


