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CASTELÃO 
19h

Na cola do líder São Paulo, Rogério Ceni encara seu ex-clube, o Fortaleza, às 19h, no Castelão. E o Rubro-Negro 

seguirá de olho na rodada, no jogo entre o Fluminense de Marcão e o Tricolor Paulista, às 21h, no Maracanã. P. 3 e 5
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Botafogo

O 
mandato do novo pre-
sidente do Botafogo, 
Durcesio Mello, come-

ça na primeira semana de ja-
neiro. No entanto, de acordo 
com o portal UOL, a posse do 
mandatário não desencadea-
rá muitas mudanças no clube 
em um primeiro momento. 
Segundo o portal, a atual es-
trutura do departamento de 
futebol seguirá a mesma até o 
fim do Brasileirão, que acon-
tece em fevereiro de 2021.

Durcesio e Vinicius Assun-
ção, vice-presidente, já viven-
ciam o dia a dia do clube desde 
a vitória na eleição, no dia 24 de 
novembro, e conversam com 
Nelson Mufarrej, promovendo 
a transição gradual de poder. 
Mas a nova presidência enten-
de que não é momento para 
mudanças bruscas que poderão 
se tornar um “passo em falso” 
no futebol da equipe.

Uma das promessas da cha-
pa Botafogo de Todos, de Dur-
cesio e Vinícius, foi de manter 
o projeto de iniciar a Botafogo 

S/A. Atualmente, o Botafogo é 
o 18º colocado no Brasileirão, 
com 23 pontos, a cinco de dei-
xar a zona de rebaixamento. 
Amanhã, o Alvinegro encara o 
Corinthians, no Estádio Nilton 
Santos, às 16h, pela 27ª rodada.

ADEUS?

O lateral-direito Marcinho pa-
rece ter seus dias contados no 
time. O defensor tem contrato 
até o fim do ano e as partes bus-
cam um acerto. No entanto, 
devido ao desgaste do início da 
temporada, o adeus está cada 
vez mais perto. As informações 
são do UOL Esporte.

Com o fim do Campeonato 
Brasileiro em fevereiro, o Alvi-
negro tem estendido os acer-
tos dos jogadores que possuem 
contrato que terminam agora. 
Marcinho foi a única exceção. 
Ele teve uma grave lesão no 
joelho direito e pouco ajudou 
a equipe. Foram apenas quatro 
partidas. O fato do jogador ter 
defendido a Seleção Brasileira 
valorizou o passe e a pedida fei-
ta para o Botafogo está longe do 
que o clube pode arcar.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Presidente alvinegro não 
fará mudanças até fevereiro
Durcesio Mello começa na primeira semana de janeiro e mantém esquema do time

Uma das 
promessas 

do presidente 
eleito foi 
manter a 

iniciativa do 
‘Botafogo S/A’

Durcesio Mel-
lo e Vinicius 
Assunção, 
vice-pre-
sidente, já 
vivenciam o 
dia a dia do 
clube desde a 
vitória, em 24 
de novembro
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Fortaleza Flamengo

Rubro-Negro 
pega, hoje, o 
Fortaleza na 
disputa do 
Brasileirão
Time de Rogério Ceni, que pode ter três 
mudanças na equipe, precisa vencer para 
continuar na caça ao líder São Paulo

T
reinador do Flamengo, 
Rogério Ceni não teve 
descanso durante o Na-

tal, mas, mesmo assim, não 
deixou de curtir a noite com a 
família. Após o treino da últi-
ma quinta-feira, pela manhã, 
o comandante rubro-negro 
viajou para São Paulo, passou 
a noite com os entes e retor-
nou ao Rio de Janeiro na ma-
nhã de ontem para comandar 
a atividade no Ninho à tarde. 
O Flamengo pega o Fortaleza 
hoje, às 19h, no Castelão, pelo 
Campeonato Brasileiro.

No desembarque no Aero-
porto Santos Dumont, Rogério 
Ceni mostrou simpatia e parou 
para cumprimentar torcedores 
do Flamengo que avistaram o 
comandante no local. A repor-
tagem recebeu uma das ima-
gens de um leitor que pediu 
para tirar foto com ele.

A tendência é que Rogério 
Ceni faça três mudanças na 
equipe que encarou o Bahia 
no último fim de semana: Fili-
pe Luís e Gabigol, suspensos, 
serão substituídos, respecti-
vamente, por Renê e Pedro. 
Arão, recuperado de lesão, 
volta ao time titular na vaga 
do jovem João Gomes.

DIEGO ALVES FORA DO JOGO

O Flamengo divulgou a lista 
de relacionados para pegar o 
Fortaleza e informou que Die-
go Alves e Michael estão fora 
do jogo. O clube informou que, 
com dores no joelho direito, o 
atacante sequer participou das 
atividades de campo ontem. O 
goleiro sentiu um desconforto 
na parte anterior da coxa direi-
ta e fará tratamento nos próxi-
mos dias. O time carioca precisa 
vencer para continuar na caça 
ao São Paulo, líder na tabela do 
Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Diego Ri-
bas será pai pela terceira vez. 
Através das redes sociais, o jo-
gador de 35 anos anunciou a 
gravidez da esposa Bruna Letí-
cia Cunha, que terá uma meni-
na. Ele já é pai de Matteo e Davi.

EDUARDO CIDRINI / LEITOR

VENÊ CASAGRANDE

venê.casagrande@odia.com.br

 N Campeão várias vezes pelo 
Flamengo, o técnico Jorge Je-
sus foi derrotado na Superco-
pa de Portugal com o Benfica. 
Os Águias foram derrotados 
pelo rival Porto por 2 a 0. Após 
a derrota, o comandante com-
parou o fracasso com a que-
da com o Flamengo no ano 
passado pela Copa do Brasil, 
diante do Athletico Paranaen-
se. “O meu começo no futebol 
brasileiro também não foi fácil, 
também perdi a primeira deci-
são no Flamengo. Só que eu ti-
nha três semanas de trabalho, 
aqui tenho cinco meses”, disse 
o treinador português.

JORGE JESUS 

COMPARA 

FRACASSOS

Diego Alves e 

Michael estão 

fora da par-

tida de hoje. 

O atacante 

sentiu dores 

no joelho, já o 

goleiro, teve 

desconforto 

na coxa

O meu começo 
no futebol 
brasileiro 
também não 
foi fácil, tam-
bém perdi 
a primeira 
decisão no 
Flamengo”
JORGE JESUS,
Técnico do 

Benfica

Rogério Ceni 
posa para foto 

com torcedor 
Eduardo 

Cidrini, no 
Santos 

Dumont
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Vasco

De saída do Vasco, Benítez passa 
Natal com Cano e Gustavo Torres
Meio-campista 
argentino não 
teve o empréstimo 
estendido até o fim 
do Campeonato 
Brasileiro e se 
despede de todos

D
estaque do Vasco du-

rante todo o ano, o meia 

Martín Benítez não vai 

seguir no Vasco em 2021. O 

Cruzmaltino não chegou a um 

acordo com o Independiente 

e o jogador argentino está li-

vre no mercado para assinar 

com qualquer equipe que te-

nha interesse e pague o seu 

passe. Ainda no Rio de Janei-

ro, o atleta de 26 anos passou 

Natal com os companheiros 

de clube, Germán Cano e Gus-

tavo Torres.

Na despedida do Gigante da 

Colina, na última quinta-fei-

ra, Benítez chegou a chorar ao 

dar adeus aos companheiros. 

Além disso, ele postou uma 

mensagem aos torcedores do 

Cruzmaltino nas redes so-

ciais. “Foi um grande orgulho 

poder defender as cores deste 

grande clube e sua grande his-

tória. Quero agradecer ao tor-

cedor que desde o primeiro 

dia me deu um carinho mui-

to especial e me fez sentir em 

casa. Espero ter honrado esta 

camisa tão especial”, escreveu.

Jorge Salgado, novo pre-

sidente do clube, tentou es-

tender o contrato até o fim do 

Brasileirão, mas não obteve 

sucesso. Além de Benítez, Bre-

no, Ramon e Fillipe Bastos 

também não vão seguir como 

parte do elenco.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Os argentinos 
Benítez e 

Cano, além do 
colombiano 

Gustavo Torres, 
celebram o 

Natal juntos
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Nenê quer 
conquistar 
um título
Jogador revela desejos na reta final da 
carreira no Fluzão, que pega o São Paulo

A
os 39 anos, Nenê é um 
dos principais jogadores 
do Fluminense na tem-

porada. Artilheiro da equipe, 
o jogador se destacou princi-
palmente nas mãos do técnico 
Odair Hellmann, que deixou o 
clube recentemente para assu-
mir o Al Wals, da Arábia Sau-
dita. Em entrevista à Record, o 
atleta revelou alguns desejos 
que quer realizar com a camisa 
do Tricolor das Laranjeiras. O 
Fluminense ocupa a 7ª posição 
do Brasileirão, com 40 pontos. Nenê sonha ganhar um título muito importante pelo Fluminense

DIVULGAÇÃO

Hoje, às 21h, a equipe coman-
dada por Marcão recebe o São 
Paulo, no Maracanã.

“Quero conquistar um títu-
lo importante com a camisa 
do Fluminense. Voltar a dis-
putar uma Taça Libertadores 
também com o Fluminense é 
um objetivo grande que eu te-
nho”, disse Nenê.

Outro integrante do elenco 
do Flu, o versátil Calegari não 
acha incomum ficar na ativa 
no período de festas de fim de 
ano. Ocupando, atualmente,  

 

Com passagem pelos qua-
tro grandes clubes do Rio, o 
técnico Abel Braga não deve 
seguir no comando do Inter-
nacional para 2021. De acordo 
com o portal Ge.com, o novo 
presidente do clube gaúcho, 
Alessandro Barcellos, quer 
manter o comandante até o 
final do Brasileirão. Contudo, 
o treinador não quer perma-
necer no Colorado.

Abel estaria incomodado 
com as recentes notícias de 
que Miguel Ángel Ramírez, ex-

téncico do Independiente del 
Valle, assumirá o comando do 
clube na próxima temporada. 
Por isso, não quer seguir no In-
ter. O jogo entre o Colorado e o 
Bahia, amanhã, pela 27ª roda-
da do Campeonato Brasileiro, 
deve ser o último do técnico no 
comando da equipe.

Barcellos viajará para Sal-
vador, onde o Inter duela con-
tra o Bahia, para tentar con-
vencer o treinador a ficar. O 
contrato entre as partes não 
prevê multa rescisória. Ain-
da segundo o portal, Ramírez, 
que passa férias com a família 
na Espanha, deve desembar-
car em Porto Alegre após a vi-
rada do ano para assinar con-
trato de dois anos com o Inter.

Antes do Inter, Abel somou 

Técnico estaria 
incomodado com 
suposto acerto de 
novo comandante

RICARDO DUARTE / INTERNACIONAL

Após passar pelos times do Rio, Abel deve deixar o comando do Inter

a lateral direita do time, o jo-
vem destacou, em entrevista 
coletiva na quinta-feira, que 
vive situação semelhante nas 
categorias de base do clube. 

“Este ano é atípico no fute-
bol profissional, mas na base 
a gente está treinando para a 
Copinha (Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior) neste momento. 
Além da preparação, tem de ver 
bem a ceia de Natal, descansar 
para dormir bem. No profissio-
nal também vem sendo assim, 
se cuidar ao máximo para fazer 
bons treinos e bons jogos.”

O jogador de 18 anos fez um 
balanço positivo sobre sua pri-
meira temporada entre os pro-
fissionais e falou sobre o início 
oscilante sob o comando de 
Marcão. A equipe teve um em-
pate com o Vasco e foi derrota-
da pelo Atlético-GO.

“Tivemos dois resultados 
que não esperávamos, mas o 
grupo vem muito fechado, in-
dependentemente da troca de 
treinadores. É dar continui-
dade. Acreditamos muito no 
Marcão e esperamos que a gen-
te consiga imprimir o que faze-
mos nos treinos.”

passagem pelo Flamengo no 
primeiro semestre de 2019, 
antes da chegada de Jorge 
Jesus. No Rubro-Negro, fez 
um trabalho contestado e era 
muito criticado pela torcida. 
Após a vitória com o Colorado 
no último sábado, sobre o Pal-
meiras, o comandante cobrou 
transparência da diretoria do 
Inter, citando a falta da mes-
ma no clube carioca.

“Fiz contrato até fevereiro, 
porque é quando termina o 
campeonato. Eu sou um cara 
muito da verdade. Quem me 
contratou sai agora, pessoas 
que eu tenho um carinho, res-
peito e admiração enorme. Eles 
saem, mas meu contrato não 
acaba. Pergunta ao presidente 
eleito o que ele quer fazer, por-
que comigo é tudo muito sim-
ples, só quero uma coisa: verda-
de, que foi, por exemplo, o que 
não teve no Flamengo”, disse.

Abel Braga não deve seguir no Colorado

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

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 Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
JOGO HORA LOCAL

27ª RODADA / HOJE

Atlético-MG x Coritiba 17h Mineirão

Fortaleza x Flamengo 19h Castelão

Goiás x Sport 19h Serrinha

Fluminense x São Paulo 21h Maracanã

27ª RODADA / AMANHÃ

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

28ª RODADA /6/1

Botafogo x Athletico-PR 19h15 Nilton Santos

Grêmio x Bahia 20h30 Arena do Grêmio

Sport x Fortaleza 20h30 Ilha do Retiro

Coritiba x Goiás 20h30 Couto Pereira

Flamengo x Fluminense 21h30 Maracanã

Bragantino x São Paulo 21h30 Nabi Abi Chedid

28ª RODADA / 7/1

Ceará x Internacional 19h Castelão

Atlético-GO x Vasco 21h Antônio Accioly

28ª RODADA / 18/1

Palmeiras x Corinthians 19h Allianz Parque

28ª RODADA / 27/1

Atlético-MG x Santos 19h15 Mineirão

 n A Twich, plataforma de 
streaming inicialmente para 
jogos de videgame, prome-
te fazer história no Brasil. A 
partida entre Athletico-PR e 
Vasco, amanhã, às 18h15 (de 
Brasília), pelo Campeonato 
Brasileiro, vai ser transmiti-
da na plataforma de forma fe-
chada e para os inscritos. Mas 
já é um grande avanço, já que 
o duelo do primeiro turno não 
foi transmitido por conta da 
briga diretos de transmissão 
entre Globo, Turner e a Lei do 
Mandante.

TRANSMISSÃO 
INÉDITA 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

JOGO DE INTERESSES

A 
27ª rodada do Brasileiro será um famoso jogo 
de interesses entre os rivais do futebol cario-
ca. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco 

têm jogos decisivos para os seus destinos e para os 
dos adversários no estado. O Flamengo vai visitar 
o Fortaleza e o Rubro-Negro está na briga pelo 
título, mas o Leão do Pici é adversário direto de 
Vasco e Botafogo no Z-4. O Fortaleza tem 30 pon-
tos enquanto o Cruzmaltino tem 28 e o Alvinegro, 
23. O Gigante da Colina tem confronto direto com 
o Athletico-PR (31) e, obviamente, tem o interesse 
do Fogão, que enfrenta o Corinthians em ascen-
são e buscando ameaçar a briga por uma vaga na 
Libertadores. E quem pensa em Libertadores é o 
Fluminense, que vai receber o líder São Paulo no 
Maracanã, duelo que interessa e muito ao Rubro-
Negro carioca. Daqui até o fim do Brasileiro, os 
cariocas terão que torcer para o próprio time e, vez 
ou outra, para o maior rival. O importante é que 
tudo dê certo para o futebol carioca.

Sá Pinto comanda o Vasco diante do Athletico-PR, amanhã

 nNa quarta-feira, o Benfica, 
de Jorge Jesus, perdeu para 
o Porto, maior rival, por 2 
a 0. A partida era pela Su-
pertaça de Portugal e uma 
fakenews se espalhou pelo 
Brasil de que o ex-coman-
dante do Flamengo tinha 
sido demitido no Natal. A 
torcida rubro-negra ficou 
louca e pediu a volta do por-
tuguês mesmo com Rogério 
Ceni acertando os times aos 
poucos. Não importa quanto 
tempo passar, o Mister sem-
pre vai ser muito querido por 
aqui. Fez história e merece o 
reconhecimento.

CAÍRAM 
NA FAKE NEWS 

NOVA CHANCE PARA NENECA 

 n Diego Alves não vai enfrentar o Fortaleza por ter sentido um 
desconforto muscular. É uma grande perda para o Flamengo, 
mas uma enorme chance para Hugo Neneca defender seu 
status de promessa com grande potencial. Depois da falha, o 
goleiro teve tempo para assimilar a situação e seguir progre-
dindo. Acredito muito no garoto e acho que o Flamengo não 
precisa se preocupar nessas ocasiões. 

DANIEL CASTELO BRANCO / AGENCIA O DIA


