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Tchau, Vascão!

Independiente quer 

apresentação de 

Benítez amanhã, na 

Argentina, e frustra os 

planos do presidente 

Jorge Salgado, que 

queria ampliar 

empréstimo para fazer 

oferta de compra do 

meia em fevereiro. P. 4
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Caio Alexandre crê 
na reação para 
evitar rebaixamento
Jogador, de 21 anos, diz que vive sonho pessoal 
com a titularidade e põe muita fé no Botafogo

Um dos principais jogadores 
do Botafogo atualmente, Caio 
Alexandre deixou uma men-
sagem de esperança para os 
torcedores nas redes sociais. 
Ao falar sobre o seu momento 
individual, ele ressaltou o fato 
de ter assumido a posição de 
titular do Alvinegro. O jovem, 
no entanto, admitiu o momen-
to difícil do time e prometeu 
muita luta para mudar a triste 
situação no Campeonato Brasi-
leiro - está na penúltima posi-
ção e seriamente ameaçado de 
ser rebaixado.

“O ano de 2020 foi embora, 
um ano muito difícil para to-
dos nós, uma doença atingiu e 
destruiu muitas famílias, mas 
creio que com muita força e fé 
em Deus iremos seguir! Pelo 
lado profissional estou reali-
zando tudo aquilo que sonhei, 
no Botafogo desde os 15 anos, 

hoje com muita garra, muita 
vontade busco sempre ajudar 
para o clube estar sempre no 
topo. A situação é complicada 
mas vamos fazer de tudo para 
reverter e ver a felicidade de 
todos vocês! Vamos juntos e 
um 2021 repleto de bênçãos, 
alegria, saúde e muito sucesso 
para todos. Gratidão a papai do 
céu sempre”, afirmou.

Em 2020, Caio Alexandre 
entrou em campo em 42 opor-
tunidades, vestindo a camisa 
do Botafogo e marcou dois 
gols. Revelado pelo clube ca-
rioca, ele se tornou titular ab-
soluto do Glorioso nesta tem-
porada. Ele deverá estar em 
campo contra o Athletico-PR, 
quarta-feira, no Nilton San-
tos, onde o Botafogo tentará 
dar mais um passo para tentar 
se manter na elite do Campeo-
nato Brasileiro.

Caio Alexandre celebra sua boa fase no Botafogo: fé para fugir da Série B

VITOR SILVA/BOTAFOGO

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO/SÃO PAULO

SÃO PAULO ZERA 2020

BAITA DESAFIO 
PARA LUXA

PEDALADAS

 N O técnico Vanderley Lu-
xemburgo mal saiu do hos-
pital, onde enfrentou mo-
mentos difíceis contamina-
do pelo novo coronavírus, 
e aceitou assumir o Vasco e 
tirá-lo do buraco em que se 
meteu. A ameaça de rebai-
xamento à Série B do Cam-
peonato Brasileiro é real, 
a arrancada terá que ser 
heroica, exigindo o máxi-
mo de cada um para vencer 
cinco e empatar dois, nos 
12 jogos restantes para che-
gar aos 45 pontos salvado-
res. Luxemburgo, contra-
riando conselhos médicos, 
escapou do covid-19 para 
encarar o COVASCO-21.

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

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

 NForam quatro tentativas 
sem sucesso do São Paulo 
ao longo do ano e o fracasso 
no Campeonato Paulista, eli-
minado por uma equipe im-
provisada do Mirassol, foi só 
o início. O técnico Fernando 
Diniz (foto), que balançou, 
mas não caiu na primeira 
traulitada, tendo em Daniel 
Alves uma bengala para se 
equilibrar, superou a forte 
pressão que exigia sua de-
missão em manifestações 
na porta do CT. Diniz con-
tinuou no cargo, mas os re-
sultados não ajudaram. Eli-

minado também na Liberta-
dores, Sul-Americana e Copa 
do Brasil, fechou o ano com a 
quádrupla coroa de espinhos 
e a manutenção do emprego 
dependerá do resultado no 
Brasileirão, no qual é líder 
com sete pontos de vantagem 
sobre Flamengo e Atlético
-MG e 11 jogos para disputar. A 
nova direção está reformulan-
do o departamento de futebol 
e Diniz não é unanimidade. 
O título, se vier, poderá ser a 
salvação, mas, mesmo assim, 
será no novo ano — 2020 fe-
chou mesmo zerado.

 N O acerto entre Grêmio 
e Cruzeiro engasga e Re-
nato perde o lateral-di-
reito Orejuela.

 N O zagueiro Digão dei-
xou o Fluminense para 
jogar na Tailândia indi-
cado pelo ex-técnico tri-
color Alexandre Gama.

 N O técnico Levir Culpi não 
resiste, dá um tempo na apo-
sentadoria e volta ao Japão 
para dirigir o time do Cerezo 
Osaka pela quarta vez.

 N A Conmebol assumirá o 
Maracanã para a decisão da 
Libertadores da América, 
marcada para 30 de janeiro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Messi, cujo vínculo com 
o Barcelona termina em 
junho, a partir de agora 
está liberado para assinar 
pré-contrato com qual-
quer clube. O Manchester 
City está antenado.

 N O São Paulo teve 180 
minutos mais acréscimos 
nos dois jogos com o Grê-
mio e não fez gol. Diniz foi 
expulso porque queria 
dois minutos a mais. Será 
que ele acha que viraria?

Botafogo
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Fluminense

Fluminense 
‘sua a camisa’ 
para o clássico
Pelo segundo dia seguido, grupo treina 
em busca da reabilitação no Brasileirão

O 
segundo dia do ano foi de 
trabalho no Fluminense. 
Os jogadores foram nova-

mente a campo para se preparar 
para o clássico com o Flamen-
go, quarta-feira, no Maracanã, 
pela 28ª rodada do Brasileiro. 
O técnico Marcão deverá ter so-
mente o desfalque de Nino, que 
irá cumprir suspensão. Luccas 
Claro e Luiz Henrique, recupe-
rados de lesão, deverão estar à 
disposição, assim como Nenê.

O duelo será de vital impor-
tância para Marcão, que busca 
a sua primeira vitória no co- Fred e Nenê bricam durante o treino do Flu no CT Carlos Castilho

MAILSDFSDF

mando do Fluminense. Até o 
momento foram duas derrotas 
e um empate em três jogos. O 
Tricolor, que ocupa a sétima co-
locação, com 40 pontos, tam-
bém precisa vencer para conti-
nuar sonhando cum a classifi-
cação para a Libertadores.

Fora de campo, 2021 come-
çou com uma boa notícia para 
os torcedores. De acordo com 
informações do portal “glo-
boesporte.com”, o Fluminense 
está perto de quitar o Ato Tra-
balhista e concluir mais uma 
etapa do pagamento de suas dí- 

 

O título brasileiro ainda parece 
um pouco distante, mas uma 
vaga direta na fase de grupos 
da Libertadores de 2021 está 
perto de se concretizar para o 
Flamengo. De acordo com os 
cálculos do matemático Tris-
tão Garcia, do portal “Infobo-
la”, o Rubro-Negro tem 80% de 

possibilidades de ficar livre da 
traiçoeira fase eliminatória da 
principal competição de fute-
bol da América do Sul.

Caso se classifique, o Fla-
mengo irá para sua quinta Li-
bertadores consecutiva - tem 
marcado presença assidua-
mente desde desde 2017, e ainda 
conquistou o título continental 
em 2019, sob o comando de Jor-
ge Jesus, após final emocionan-
te com o River Plate-ARG. Foi 
o segundo título do Flamengo, 
campeão em 1981, com a gera-
ção comandada por Zico.

Rubro-Negro 
tem 80% de 
chances de obter 
classificação direta

O Flamengo também baterá 
um recorde se conseguir a clas-
sificação para a Libertadores 
de 2021. Será a primeira vez 
na história que o Rubro-Negro 
irá disputar a competição pela 
quinta vez seguida. Com a par-
ticipação em 2020, o time da 
Gávea igualou a marca de 1984, 
quando disputou quatro vezes 
consecutivas a Liberta.

Em terceiro lugar na atual 
edição do Brasileirão, o Fla-
mengo se prepara para o clás-
sico com o Fluminense, quar-
ta-feira, no Maracanã, no qual 

AFP

Ceni crê na classificação do Fla

vidas. O acordo foi iniciado em 
2011, durante a gestão de Peter 
Siemsen, e falta acerto das par-
celas que foram suspensas no 
início da pandemia da Covid-19. 
A última parcela aconteceu em 
dezembro de 2020.

O Fluminense obteve na 
Justiça, em abril, mandado de 
garantia para suspender por 
três meses as parcelas do Ato 
Trabalhista, amparado na sus-
pensão que Botafogo e Vasco 
haviam conseguido. Quando foi 
a julgamento, a decisão para o 
Tricolor foi de postergar 50% do 
valor mensal, o que foi feito em 
agosto, setembro e outubro. Até 
que em novembro a medida foi 
derrubada para todos os clubes.

Agora, a diretoria quer nego-
ciar um prazo para quitar esses 
vencimentos em aberto e con-
cluir o Ato Trabalhista. Desde 
2011, as parcelas tiveram rea-
justes gradativos - o clube co-
meçou pagando R$ 1,2 milhão 
e terminou o ano com o valor de 
R$ 1,4 milhão. A meta é mon-
tar um segundo Ato Trabalhis-
ta para renegociar dívidas com 
ex-jogadores e funcionários que 
não entraram no primeiro Pla-
no Especial de Execução.

uma vitória poderá levá-lo a 
superar o Atlético-MG e voltar 
à vice-liderança. A meta é domi-
nuir a diferença de sete pontos 
para o líder São Paulo.

Flamengo e São Paulo, in-
clusive, se fizerem no returno 
a mesma campanha obtida no 
primeiro turno, há, segundo 
cálculos do GE, a possibilida-
de de uma “final” na última ro-
dada. O Tricolor chegaria aos 
74 pontos, e o Flamengo, que 
hoje tem um jogo a menos, 71. 
Se bater o Grêmio, também 
somaria 74 pontos e idêntico 
número de vitórias: 21. O tí-
tulo seria decidido no saldo 
de gols (hoje a vantagem é do 
time paulista: 25 a 11). 

Liberta: vaga na fase de grupos perto

Flamengo
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Vasco

O 
destino de Martín Bení-
tez em 2021 ainda segue 
indefinido, mas é muito 

pouco provável que seja a per-
manência no Vasco. Aguarda-
do amanhã no Independien-
te-ARG, dono de seu passe e 
onde terá de se reapresentar, 
o meia tem ofertas para de-
fender outros clubes brasilei-
ros na próxima temporada.

De acordo com informações 
da Rádio Itatiaia, Atlético-MG 
e Grêmio desejam contratar o 
jogador. Caso acerte com al-
gum clube brasileiro, Benítez 
só poderá defender essa equi-
pe após o término da atual 
temporada, a partir de mar-
ço, já que já atuou pelo Vasco 
em 17 jogos do atual Brasilei-
ro. Segundo a rádio, Benítez 
também recebeu propostas do 
futebol turco. 

O presidente do Vasco, Jorge 
Salgado, ainda nutria a espe-
rança de conseguir convencer o 
Independiente a ampliar o vín-
culo do meia argentino com o 
Cruzmaltino até o fim do Bra-
sileiro para ganhar tempo e 
condições de fazer uma oferta 
de compra pelo atleta em feve-
reiro. Os argentinos pedem 4 
milhões de dólares (cerca de R$ 
20,8 milhões) pelo atleta.

Mas essa possibilidade foi 
descartada pelo diretor exe-
cutivo do Independiente, Jor-
ge Damiani, que foi bem cla-
ro e direto ao falar sobre esta 
tentativa de Salgado. “Não 
tem como. É tarde para isso. 
O jogador tem que se reapre-
sentar e começar a treinar no 
Independiente, na semana 
que vem”, explicou Damia-
ni em entrevista ao canal do 
YouTube “Papo na Colina”.

Revelado pelo próprio Inde-
pendiente, Martín Benítez, de 
26 anos, foi um dos destaques 
do Vasco em 2020. Ele entrou 
em campo em 28 oportunida-
des e, embora tenha marcado 
apenas dois gols com a camisa 
cruzmaltina, apresentou um 
futebol envolvente e criativo, 
conquistando a admiração dos 
torcedores cruzmaltinos, que 
sonhavam com sua permanên-
cia em São Januário.

Chegou a hora do adeus do 
argentino Benítez ao Vasco 
Apesar de insistência de Jorge Salgado, Independiente descarta permanência

Benítez terá 

que se apre-

sentar ao 

Independien-

te amanhã: 

ele teria 

propostas de 

Atlético-MG, 

Grêmio e do 

futebol turco

Benítez fez 
28 jogos pelo 

Vasco em 
2020, dois gols 
e conquistou a 
admiração dos 

torcedores

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 


