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Na base da conversa, Luxemburgo comanda segundo treino no Vasco e fala aos jogadores 
sobre a importância de uma reação imediata para a fuga do Z-4 do Brasileiro. P. 3
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Botafogo

RESULTADOS - SÉRIE A

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 56 27 16 8 3 47 22 25 69,1%

 2º Atlético-MG 49 27 15 4 8 46 34 12 60,5%

 3º Flamengo 49 26 14 7 5 46 35 11 62,8%

 4º Internacional 47 27 13 8 6 41 26 15 58,0%

 5º Grêmio 45 26 11 12 3 35 22 13 57,7%

 6º Palmeiras 44 26 12 8 6 37 25 12 56,4%

 7º Fluminense 40 27 11 7 9 37 31 6 49,4%

 8º Santos 39 27 10 9 8 38 35 3 48,1%

 9º Corinthians 39 27 10 9 8 30 30 0 48,1%

 10º Ceará 36 27 9 9 9 38 37 1 44,4%

 11º Athletico-PR 34 27 10 4 13 24 28 -4 42,0%

 12º Atlético-GO 34 27 8 10 9 25 32 -7 42,0%

 13º Bragantino 31 27 7 10 10 31 31 0 38,3%

 14º Fortaleza 31 27 7 10 10 24 25 -1 38,3%

 15º Sport 29 27 8 5 14 23 36 -13 35,8%

 16º Bahia 28 27 8 4 15 33 48 -15 34,6%

 17º Vasco 28 26 7 7 12 26 39 -13 35,9%

 18º Goiás 23 27 5 8 14 27 42 -15 28,4%

 19º Botafogo 23 27 4 11 12 25 39 -14 28,4%

 20º Coritiba 21 27 5 6 16 21 37 -16 25,9%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

28ª RODADA /QUARTA-FEIRA
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 /QUINTA-FEIRA
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

27ª RODADA /26/12

Atlético-MG 2 x 0 Coritiba Mineirão

Fortaleza 0 x 0 Flamengo Castelão

Goiás 1 x 0 Sport Serrinha

Fluminense 1 x 2 São Paulo Maracanã

27ª RODADA / 27/12
Botafogo 0 x 2 Corinthians Engenhão

Bahia 1 x 2 Internacional Arena Fonte Nova

Palmeiras 1 x 0 Bragantino Allianz Parque

Santos 1 x 1 Ceará Vila Belmiro

Athletico-PR 3 x 0 Vasco Arena da Baixada

Grêmio 2 x 1 Atlético-GO Arena do Grêmio

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

‘Missão resgate’ para 
o novo presidente 
Durcesio Mello assume hoje um Botafogo em crise e seriamente 
ameaçado de outro rebaixamento no Campeonato Brasileiro

A 
nova diretoria do Bo-
tafogo, comandada 
pelo presidente eleito 

Durcesio Mello, vai tomar 
posse hoje, na sede do clube, 
em General Severiano, para 
o quadriênio 2021-2024. O 
evento, no Salão Nobre, será 
transmitido de forma online 
pela BotafogoTV, e, por conta 
da pandemia da Covid-19 e 
da adoção de protocolos de 
saúde, haverá restrição ao 
acesso de pessoas ao local.

Durcesio assumirá o clube 
em penúltimo lugar no Cam-
peonato Brasileiro e lutando 
desesperadamente para evi-
tar o rebaixamento para a Sé-
rie B. O time, que enfrentará 
o Athletico-PR na próxima 
quarta-feira, no Estádio Nil-
ton Santos, está com 23 pon-

O presidente Durcesio Mello vai comandar o Alvinegro no quadriênio 2021-2024: fé no trabalho

VITOR SILVA / BOTAFOGO

tos, faltando 11 rodadas para 
o encerramento da compe-
tição e precisa vencer para 
continuar sonhando.

JOÃO PAULO: INDEFINIÇÃO
Já o futuro de João Paulo ain-
da está indefinido. O Seattle 
Sounders, dos Estados Uni-
dos, clube que o meia defen-
deu no último ano, deseja a 
sua contratação em definiti-
vo, mas, segundo informa-
ções do “Info Botafogo”, quer 
pagar menos que o combi-
nado para contratar o joga-
dor, cujo passe pertence ao 
Botafogo.

O empréstimo de João 
Paulo ao clube dos Estados 
Unidos terminou na última 
quinta-feira, e, com isso, ele 
voltou a ser jogador alvine-

gro. De acordo com informa-
ções do portal, os norte-ame-
ricanos querem pagar 1 mi-
lhão de dólares (R$ 5,2 mi-
lhões na atual cotação), 250 
mil dólares a menos (R$ 1,3 
milhão) do que o acordado 
anteriormente entre as par-
tes para que João Paulo se 
transfira em definitivo para 
os Estados Unidos.

O Botafogo já havia dei-
xado claro que não aceitaria 
valor menor do que o combi-
nado com os dirigentes norte
-americanos. O Seattle Sou-
nders tem até o dia 15 deste 
mês para exercer o direito de 
ficar com João Paulo em defi-
nitivo. O meia chegou ao Bo-
tafogo em 2017, atuou em 119 
partidas pelo clube e marcou 
sete gols ao todo.
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Vasco

A
pós a apresentação ofi-
cial, sábado à tarde, 
Vanderlei Luxemburgo 

comandou, ontem, seu segun-
do treinamento no CT do Vas-
co desde o seu retorno ao clu-
be, confirmado no último dia 
do ano de 2020. O trabalho 
vai ocorrer de forma integral, 
em busca da recuperação do 
time no Brasileiro e à saída do 
Z-4 do campeonato. Na pri-
meira parte do dia, o foco foi a 
parte física.

Antônio Mello, coordena-
dor de preparação física do 
Vasco, e Daniel Félix (prepa-
rador), comandaram a ativi-
dade. Após passarem pelos 
procedimentos fisiológicos e 
irem à academia, os jogadores 
foram para o gramado, onde 
se dividiram em cinco grupos, 
que fizeram quatro circuitos 
voltados para ganho de força 
e potência - um deles também 
focou na posse de bola e mar-
cação sob pressão.

Assim que a atividade se 
encerrou, Luxa juntou o gru-
po no gramado e conversou 
com os jogadores. O Vasco 
volta a jogar na próxima quin-
ta-feira, às 21 horas, contra o 
Atlético-GO, em Goiânia.

Fora de campo, Luxembur-
go fez um pedido à diretoria 
antes mesmo de definir seu 
retorno à Colina: o acerto dos 
salários atrasados do elenco. 
A condição do técnico foi acei-
ta pela nova diretoria, coman-
dada por Jorge Salgado.

O grupo cruzmaltino ouviu 
da diretoria uma promessa: pa-
gar boa parte dos salários atra-
sados, isso também vale para 
os funcionários, que possuem 
um débito menor. A ideia é que 
ao menos um mês seja quitado 
ainda na primeira quinzena de 
2021. A estratégia partiu da ges-
tão que assumiu o clube para o 
próximo triênio.

No momento, o Vasco está 
na zona de rebaixamento do 
Brasileiro, com 28 pontos ga-
nhos. Com 12 jogos até o fim 
da competição, e dos 36 pon-
tos possíveis, ao clube carioca 
traçou o objetivo de conquis-
tar 50% deles.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Conversa e trabalho na luta 
para fugir do Z-4 do Brasileiro 
Luxemburgo comanda segundo treino de olho no duelo contra o Atlético-GO

Luxemburgo 
pediu à 
diretoria 
que quite 
os salários 
atrasados dos 
jogadores
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Fluminense

Tricolor bem reforçado no clássico
Recuperados de lesão, Luccas Claro e Luiz Henrique treinam e estão à disposição do técnico Marcão

B
oas notícias para os tor-
cedores do Fluminense. O 
zagueiro Luccas Claro e o 

atacante Luiz Henrique se mos-
traram totalmente recuperados 
de lesões, no treino de ontem, 
no CT Carlos Castilho,  e podem 
enfrentar o Flamengo, quarta-
feira, no Maracanã, pela 28ª ro-
dada do Brasileiro.

Eles deixaram a fase de tran-
sição, treinaram com os demais 
jogadores e estão à disposição 
do técnico Marcão. O defen-
sor havia sentido a coxa direita 
na derrota por 2 a 1 para o Atlé-

tico-GO, no dia 16 de dezem-
bro. Já o atacante voltou da se-
leção brasileira sub-20 com do-
res na coxa direita e teve uma 
lesão detectada em exame de 
imagem no fim de dezembro.

O Fluminense ocupa a sé-
tima colocação na tabela do 
Campeonato Brasileiro. Com 
40 pontos, precisa quer vencer 
o Flamengo para interromper 
a sequência de duas derrotas 
seguidas na competição e se 
aproximar do G-4, em busca 
de uma vaga na Libertadores. 
Se acontecer, será o primeiro 

cado no Sub-20, mas se o pro-
fessor Marcão precisar de mim, 
estarei preparado. Depende do 
meu rendimento dentro de 
campo. Tem etapas. Não pos-
so pular as etapas. Tem que ser 
nos tempos dos caras e os ca-
ras sabem o momento certo”, 
afirmou em entrevista ao portal 
“globoesporte.com”.

Apesar da pouca idade, John 
Kennedy, que tinha 10 anos 
quando Fred foi destaque do úl-
timo título brasileiro do Flumi-
nense, considera o ídolo a sua 
principal referência no clube.

“Fred é minha maior refe-
rência. Ele me orientou muito 
nos treinos, me ajudou bas-
tante. Gosto muito do Ganso 
também. São minhas princi-
pais referências no Flu. Mar-
cos Paulo, Miguel também 
ajudam bastante, dão muita 
moral para a gente”, disse Ken-
nedy, que fez 15 gols em 28 jo-
gos no ano passado, e projeta 
uma dupla com o artilheiro 
tricolor. “Seria um sonho. Fal-
ta mais um pouquinho ainda, 
mas é um sonho que vai se tor-
nar realidade”, frisou.

Livre de lesão 

na coxa direita, 

Luccas Claro 

treina no CT 

Carlos Castilho 

triunfo do técnico Marcão des-
de que assumiu o comando do 
Tricolor.

Já o atacante John Kennedy, 
de 18 anos, considerado um dos 
maiores destaques da base do 
Fluminense, acredita que está 
preparado para ter chances no 
profissional. Apesar de pregar 
cautela, ele elogiou a prepara-
ção que os jovens tricolores têm 
em Xerém.

“Todo atleta de base se sente 
preparado para esse momento, 
espera muito esse momento. Eu 
me sinto preparado. Estou fo-
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Flamengo

Michael treina e 
vira boa opção 
para Rogério Ceni 
Jogador participou bem de atividade e 
pode ser relacionado para o clássico

Pela primeira vez desde que 
sentiu dores no joelho direito, 
Michael treinou com o grupo. 
O atacante participou da ati-
vidade de ontem com os de-
mais companheiros de forma 
integral e tem chances de ser 
relacionado para o Fla-Flu de 
quarta-feira, às 21h30, no Ma-
racanã, pelo Brasileiro.

O atacante sentiu dores no 
joelho antes do jogo contra o 
Fortaleza, não foi relaciona-
do por precaução, e, desde en-
tão, faz tratamento e fortaleci-
mento muscular. Contratado 
no começo do ano passado, o 
jovem, de 24 anos, entrou em 
campo 39 vezes e fez quatro 
gols pelo Rubro-Negro.

Já Thiago Maia, fora de 
combate desde novembro, 
deu início ontem à fisiotera-
pia no Ninho do Urubu. O vo-
lante, que passou por cirurgia 

no joelho esquerdo, compar-
tilhou imagens dos trabalhos, 
na piscina, em suas redes so-
ciais. Emprestado até mea-
dos de 2021, ele rompeu os 
ligamentos do joelho no jogo 
diante do Atlético-GO, dia 14 
de novembro, mas a cirurgia 
não foi realizada antes de o 
Lille, detentor dos direitos 
econômicos, pedir uma ava-
liação de um médico ligado ao 
clube, o que adiou um pouco o 
procedimento.

A compra definitiva de 
Thiago Maia está nos planos 
da diretoria do Flamengo. A 
previsão de oito meses, con-
servadora, faz com que o re-
torno do atleta aos jogos antes 
do término de seu emprésti-
mo seja improvável. Maso pe-
ríodo de inatividade pode ser 
diminuído. O volante tem 23 
anos de idade.

O atacante Michael em ação no Ninho do Urubu: boa recuperação

MARCELO CORTES / FLAMENGO

a palinha do apolinho
LUCIANO BELFORD 

VEM AÍ O NOVO CARIOCA

FALTOU BRILHO  
NO ANO DE 2020

PEDALADAS

 N O ano de 2020 se des-
pediu melancolicamente 
também no futebol. Um 
período de dificuldades, 
muitas incertezas, jogos 
sem a presença dos torce-
dores, gritos de jogadores 
e treinadores ecoando nos 
estádios completamente 
vazios, misturados aos ri-
dículos sons de torcidas 
imaginárias disparados 
pelas caixas de som, mais 
para tentar encobrir os pa-
lavrões proferidos pelos 
profissionais nas áreas téc-
nicas. Nada que merecesse 
destaque ou mesmo dei-
xasse alguma saudade. Um 
ano para ser esquecido.

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

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

Com regulamento debatido, 
aprovado, formatado e tabela 
publicada, o Carioca de 2021 
começará em 27 de fevereiro, 
três dias depois do término 
do Brasileiro. Serão 11 roda-
das, todos se enfrentando 
em pontos corridos, com os 
quatro primeiros discutindo 
o título no mata-mata nas se-
mifinais e final. O presidente 
da Federação do Rio, Rubens 
Lopes (foto), acredita que te-
nha sido a melhor opção para 
enfrentar o calendário acha-
tado pela pandemia. Os clu-
bes terão o faturamento do 

pay-per-view integral, além da 
premiação e cotas de televisão 
ainda a serem definidas. Para 
proporcionar um intervalo 
para recuperação, os clubes 
participantes do Brasileiro po-
derão escalar equipes alterna-
tivas até o dia 13 de março, na 
terceira rodada. Depois disso, 
os que ainda usarem reservas 
perderão direito a cotas de 
transmissão. Ainda falta defi-
nir a quem caberá os direitos 
de transmissão, uma vez que 
há mais de uma emissora in-
teressada e as propostas estão 
sob análise.

 N O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo fez um trato 
incomum com o Vasco. 
Nada de salários, ele só 
receberá um prêmio se 
tirar a equipe cruzmalti-
na do buraco no Campeo-
nato Brasileiro. Ideia do 
próprio.

 N Muricy Ramalho planejan-
do o novo modelo para o fute-
bol do São Paulo, que deverá 
estar em prática a partir do 
fim do Brasileirão.

 N O treinador Miguel Ángel 
Ramírez, ex-Independiente 
del Valle, só assumirá o Inter 
no Gauchão.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A nova diretoria do Bota-
fogo tomará posse hoje à 
noite em solenidade no sa-
lão nobre do clube. Boa sorte 
ao novo presidente Durcésio 
Mello. Ele vai precisar muito 
mesmo.

 N Janeiro, verão, um sol 
para cada um, jogar fu-
tebol às 16h, com tempe-
ratura no campo de jogo 
podendo chegar à sensa-
ção térmica superior a 45 
graus. É loucura.
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Neymar faz molde dos pés para a 
Calçada da Fama e postagem polêmica

Jogador 
ainda participou de 
chamada de video 
com Jair Bolsonaro  
e tirou foto com 
Flávio Bolsonaro 

A
ntes de retornar a Pa-
ris, o atacante Neymar 
viveu mais um mo-

mento marcante na carreira: 
cravou os pés em um molde 
para a Calçada da Fama do 
Maracanã. Ele vai figurar 
ao lado de lendas do fute-
bol brasileiro, como Pelé, 
Garrincha, Zico, Ronaldo e 
Marta. O evento, na casa do 
jogador, em Mangaratiba, 
contou com a participação 
do senador Flávio Bolsonaro 
e também com uma 
chamada de vídeo 
para o presidente 
Jair Bolsonaro.

Responsáve l 
pela homenagem, 
Leandro Alves, se-
cretário de Espor-
te, Lazer e Juven-
tude do Estado 
do Rio, esteve na 
casa de Neymar, 
onde foi feito um 
molde dos pés do 
atacante do Paris 
Saint-Germain.

“Por tudo o que 
ele fez pela Sele-
ção, o que ele faz 
pelo futebol bra-
sileiro no mundo, 
é mais do que jus-
to. Assim que for 
possível, vamos organizar 
um evento no estádio para 
marcar esse momento, por-
que ele merece. O Neymar 

REPRODUÇÃO

está muito feliz com essa ho-
menagem”, explicou Lean-
dro Alves.

Duran te  o  encont ro , 

Neymar e  Jair 
Bolsonaro parti-
ciparam de uma 
chamada de vídeo 
com um tom dos 
mais descontraí-
do. O presidente 
quis saber sobre 
os eventos de fim 

de ano do jogador e questio-
nou se o atleta havia tido con-
quistas amorosas durante as 
comemorações de Ano Novo.

Vestindo uma camisa da 
seleção brasileira, o jogador 
publicou em suas redes so-
ciais o processo em que mar-
cou seus pés em um molde 
antes de viajar para a Fran-
ça e se apresentar ao Paris 
Saint-Germain. Nas redes, 
o camisa 10 afirmou estar 
“muito feliz e orgulhoso” por 
fazer parte da história do fu-
tebol. No encontro, apenas 
os profissionais que molda-

ram os pés do craque esta-
vam usando máscara. 

A postagem foi polêmica 
e Neymar bloqueou todos os 
comentários de sua conta no 
Instagram após publicar a 
foto ao lado do Senador Flá-
vio Bolsonaro, filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro e in-
vestigado por envolvimento 
em um esquema criminoso 
popularmente conhecido 
como “rachadinhas”.

Neymar posa 
com Flávio 
Bolsonaro ao 
tirar molde 
dos pés para 
calçada da 
fama do 
Maracanã

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br

Exclusivo!

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br


