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Contratado na 

virada do ano, 

Luxemburgo chega 

hoje à Colina para 

tentar livrar o Vasco 

do rebaixamento à 

Série B do Brasileiro. 

Sem salário, técnico 

terá bônus se 

cumprir a missão. P. 4
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Flamengo

Jogadores do Fla 
entre os 100 
melhores de 2020
Pedro e Everton Ribeiro fizeram parte 
de lista elaborada por jornal espanhol

S
e 2020 não foi tão bri-
lhante dentro de campo 
para o Flamengo, dois 

jogadores do clube podem se 
orgulhar de figurar entre os 
melhores do mundo em 2020, 
de acordo com o jornal ‘Mar-
ca’. O atacante Pedro e o meia 
Everton Ribeiro apareceram 
na lista do periódico espanhol.

Os dois atletas, convocados 
por Tite em 2020 para a sele-
ção brasileira, ocupam a 94ª 
colocação (Pedro) e a 98ª po-
sição (Everton Ribeiro). A lista 
é liderada pelo polonês Robert 
Lewandowski, que também 
venceu o prêmio de melhor do 
ano oferecido pela Fifa.

Além dos atletas do Fla-
mengo, há outros brasilei-
ros na relação: Brenner (São 
Paulo, 91°), Gabriel Jesus 
(Manchester City, 79º), Diego 
Carlos (Sevilla, 77º), Philippe 

Coutinho (Barcelona, 69º), 
Marquinhos (PSG, 41º), Alis-
son (Liverpool, 40º), Ederson, 
Manchester City, 39º), Rober-
to Firmino (Liverpool, 36º) e 
Neymar (PSG, 6º).

Para o clássico de quarta-
feira, diante do Fluminense, 
no Maracanã, são pequenas 
as chances de o goleiro Diego 
Alves estar em campo. Ele ain-
da faz tratamento da lesão na 
coxa, mas não deve ter condi-
ções de jogo.

Diego Alves  recebeu 
curiosa homenagem de 
Messi. Ao completar 644 
gols em jogos pelo Barcelo-
na, o argentino, em parceria 
com uma empresa de cerve-
ja, presenteou cada goleiro 
em que fez gol. Diego Al-
ves, ex-Almeria e Valencia, 
foi quem mais levou gols de 
Messi: 21.

Pedro entrou em lista de melhores do ano do jornal ‘Marca’

DANIEL CASTELO BRANCO

em grandefase
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Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA Conmebol determinou que 
a final da Libertadores, no Ma-
racanã, será no dia 30. Hoje, 
River, Boca, Santos e Palmei-
ras disputam as vagas na deci-
são da competição. Mas quem 
está ligado nessa situação é o 
Flamengo, já eliminado, e tam-
bém o Fluminense. Dizem que 
a Conmebol vai querer interdi-
tar o estádio bem antes para a 
preparação. Se acontecer, a du-
pla Fla-Flu ficará sem jogar em 
casa por quatro jogos no Brasi-
leirão. Prejuízo enorme e que 
os times terão que correr atrás!

PERDAS NO 
MARACANÃ

DANIEL CASTELO BRANCO 

O MELHOR BOMBEIRO 

E
m 2021, quem volta ao Vasco é Vanderlei Lu-

xemburgo. Ainda aparentemente debilitado 

por conta da covid-19, ele diz que está 100% re-

cuperado e assinou com o clube até o fim do Brasi-

leiro. Claramente um recado da nova diretoria: faz 

por merecer que você continua. E vai ser assim. Foi 

no clube que Luxa renasceu para o futebol e também 

ajudou o Vasco a se livrar do rebaixamento. Não só 

isso, colocou o clube na Copa Sul-Americana. E digo: 

em 2020, também é possível. O Pofexô terá 12 jogos 

para mostrar que ainda está em forma e, realmente, 

a ligação dele com o Vasco é algo diferente e inusitado 

nesta reta final de carreira. Especial. Boa sorte e que 

ele viva uma grande fase novamente. Porque vai ser 

um alívio para o individual e o coletivo. O Vasco pre-

cisa voltar a ser Vasco. E isso começa com vontade. 

Luxa é melhor bombeiro que o Gigante da Colina 

poderia conseguir.

Luxemburgo será o quarto treinador do Vasco na atual temporada

 n O Flamengo terá a vol-
ta do atacante Yuri César 
e dos volantes Ronaldo e 
Hugo Moura. Os atletas es-
tavam emprestados a For-
taleza, Bahia e Coritiba, 
respectivamente. Quem 
sai na frente é Yuri César 
porque trabalhou com Ro-
gério Ceni (foto) no Forta-
leza. Mas todos são boas 
peças para a reta final da 
temporada, principalmen-
te levando em conta o can-
saço dos que fizeram mais 
jogos em 2020.

REFORÇOS 
CASEIROS

SURPRESAS NA LIBERTADORES

 nA Libertadores 2021 já tem 29 times classificados. E a grande 
novidade vem lá da Bolívia. O Always Ready foi o campeão do 
campeonato boliviano e joga no Estádio Municipal de El Alto, que 
fica a 4.070 metros acima do nível do mar. Um completo absurdo, 
desumano. A dificuldade é totalmente influenciável na partida 
com esse fator. E já matou um árbitro com uma parada cardíaca 
em 2019. Essa eu quero ver...
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Fluminense

Possibilidade 
de G-7 anima 
o Fluminense 
Com vaga na Libertadores mais perto, 
time só pensa no clássico pelo Brasileirão

E
m sétimo lugar no Bra-
sileiro, o Fluminense 
vive momento de ins-

tabilidade na temporada. 
No entanto, um fator extra-
campo pode servir como 
incentivo neste começo de 
2021. Com a presença de Pal-
meiras e Grêmio na final da 
Copa do Brasil, a possibili-
dade de um G-7 no Brasilei-
rão aumentou bastante, o 
que aumenta as chances de 
o Tricolor garantir uma vaga 
na Libertadores deste ano.

No momento, Palmeiras Marcão ainda não venceu desde sua volta ao comando do Tricolor

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

e Grêmio estão entre os seis 
primeiros na tabela do Bra-
sileirão. Com isso, indepen-
dentemente do campeão da 
Copa do Brasil, o Fluminense 
conseguiria se classificar para 
a competição continental, já 
que herdaria a vaga, caso o 
campeão da Copa do Brasil 
esteja no G-6.

Para isso, o Fluminense 
precisa fazer as pazes com a 
vitória e derrotar o Flamengo 
no clássico de quarta-feira, às 
21h30, no Maracanã. Além de 
se manter na briga por uma  

 

Novo presidente do Bota-
fogo, Durcesio Mello assumiu 
o cargo ontem e crê na per-
manência na Série A. Apesar 
do momento delicado do time 
no Brasileiro, o mandatário 
acredita que é possível deixar 
a zona de rebaixamento, mes-
mo faltando apenas 11 jogos 

para o fim da competição.
“A minha primeira ação 

como presidente do Botafogo 
será anunciar a contratação 
da empresa de headhunter 
que vai fazer a seleção do nos-
so CEO, que vai ser um grande 
passo, um case do futebol bra-
sileiro. Também ficarei jun-
to ao time para motivá-los e 
dar todo suporte para fazer-
mos nosso dever de casa. Va-
mos ficar na Série A. Tenho 
acompanhado o Barroca, faz 
um trabalho sensacional no 
campo, no vestiário e no mo-

Durcesio Mello 
assume clube e crê 
na permanência na 
Série A do Brasileiro

tivacional”, disse Durcesio em 
entrevista à Rádio Globo.

O novo presidente man-
dou um recado aos torcedores 
em relação a sua gestão, que 
vai até o fim de 2023. “O que 
a torcida pode esperar, seja 
na Série A ou B, é uma gestão 
moderna, profissional, com 
muita vontade de construir 
um novo Botafogo e ajudar o 
clube a retomar sua força es-
portiva e institucional. Estou 
ciente da responsabilidade 
imediata de criar condições 
favoráveis para a permanên-

REPRODUÇÃO INTERNET

Durcesio Mello: fé no Botafogo

vaga a Liberta, um bom resul-
tado dará mais tranquulidade 
ao técnico Marcão, que ainda 
não venceu desde que assu-
miu o time, após a saída de 
Odair Hallmenn para o fute-
bol árabe - são duas derrotas 
e um empate.

Joia do Fluminense, o ata-
cante Kayky foi eleito o me-
lhor jogador sub-17 do mundo 
de 2020, após enquete feita 
pelo “Football Talent Scout”, 
página especializada em iden-
tificar jovens talentos do fute-
bol mundial. A votação, aber-
ta ao público no Twitter, se 
encerrou na tarde de ontem.

Na final, Kayki, de 17 anos, 
recebeu 40% dos 15.204 votos e 
desbancou o meia inglês Jude 
Bellingham (24%) e o atacan-
te Youssoufa Moukoko (22%), 
ambos do Borussia Dortmun-
d-ALE, além do meia Ronal-
do Camará (14%), natural de 
Guiné-Bissau e que pertence 
ao Benfica-POR.

Com 12 gols em 15 jogos, 
Kayky foi o artilheiro e um 
dos principais destaques do 
Campeonato Brasileiro Sub-
17 conquistado pelo Flumi-
nense em dezembro.

cia na Série A”, concluiu.
Considerado um dos joga-

dores com mais expectativa 
entre os que chegaram ao Bo-
tafogo no ano passado, o late-
ral-esquerdo Victor Luis faz 
coro às palavras do presiden-
te. E pede mobilização para o 
Alvinegro escapar da degola.

“Enquanto tiver esperan-
ça e possibilidade, farei meu 
melhor. É hora de nos unir-
mos e tentar fazer o melhor 
para sair dessa situação e 
manter o clube na primeira 
divisão. Eu erro, acerto, mas 
jamais vou me omitir e dei-
xar de me entregar ou fugir 
da minha responsabilidade”, 
garantiu Victor Luis.

Confiança e fé na salvação alvinegra

Botafogo
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Vasco

N
o último dia de 2020, o 
Vasco anunciou o retor-
no de Vanderlei Luxem-

burgo ao clube. De acordo com 
informações do portal ‘UOL’, 
o novo vínculo terá algumas 
particularidades. O treinador, 
que se apresenta hoje, não terá 
remuneração fixa e ganhará 
um bônus, caso o Cruzmaltino 
permaneça na Série A do Cam-
peonato Brasileiro. Os valores 
não foram revelados e o con-
trato irá até fevereiro, quando 
a competição será encerrada. 

Luxa assume o Vasco afun-
dado no Z-4, com 28 pontos, 
um jogo a menos e risco de 
29% de queda para a Segun-
dona, de acordo com os dados 
do ‘Infobola’ - terá 12 partidas 
pela frente para mudar o qua-
dro. Em 2019, ele foi contra-
tado quando a equipe de São 
Januário estava na última po-
sição e terminou em 12º lugar 
- foram 34 jogos, com 12 vitó-
rias, 12 empates e 10 derrotas.

PÁSSARO NA COLINA
Um dia após anunciar Lu-
xemburgo como treinador, 
o Vasco oficializou o acerto 
com Alexandre Pássaro para 
o cargo de diretor executivo 
de futebol. Ele estava no São 
Paulo e vai participar da nova 
gestão do Cruzmaltino, que 
tem Jorge Salgado como novo 
presidente.

“Estou muito feliz por as-
sumir esse grande desafio. É 
um sonho para qualquer pro-
fissional de futebol trabalhar 
neste clube, com tanta histó-
ria e tradição. Minha motiva-
ção é enorme e tenho certeza 
que juntos teremos momen-
tos felizes pela frente”, disse 
Pássaro, em nota divulgada 
no site oficial do Vasco.

Pássaro, de 30 anos, é for-
mado em Direito, e trabalhou 
por três anos no São Paulo. 
Ele deixou o clube paulista 
após o fim do seu contrato, 
em dezembro. Assim com o 
Vasco, o Tricolor também tem 
uma nova gestão desde on-
tem. Pássaro se apresentou, 
na Colina, e assinou contrato.

DIVULGAÇÃO

Salgado quer pedir 
prorrogação do 
empréstimo até o 
fim do Brasileirão e 
negociar o valor de 
compra de Benítez

O meia Martín Benítez dei-
xou o Vasco e mostrou muita 
emoção na sua despedida. 
Porém, o novo presidente do 
Cruzmaltino, Jorge Salgado, 
ainda sonha com a permanên-
cia do jogador, que pertence ao 
Independiente-ARG. As infor-
mações são do portal “UOL”.

Apesar das negativas 
iniciais, Salgado quer pedir 
prorrogação do emprésti-
mo até o fim do Brasileirão e 
negociar o valor de compra, 
pois o novo prazo ajudaria no 
tempo que a nova diretoria 
precisa para assumir o Vasco. 
Os argentinos pedem 4 mi-
lhões de dólares (cerca de R$ 
20,8 milhões) pelo jogador.

Revelado pelo Indepen-
diente, Martín Benítez, de 26 
anos, foi um dos destaques 
do Vasco em 2020. Ele entrou 
em campo 28 vezes e fez dois 
gols pelo Cruzmaltino.

CARTADA FINAL 
PARA FICAR 
COM BENÍTEZ

Sem salário, Luxa terá bônus 
se Vasco continuar na Série A
Técnico assume com a missão de livrar o time do rebaixamento no Brasileirão

Vanderlei 
Luxemburgo 
e o auxiliar 
Maurício 
Copertino 
estão de 
volta à Colina


