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Durcesio Mello toma posse como presidente do Botafogo para o quadriênio 2021-2024 e, 
apesar da crise dentro e fora de campo, promete construir um ‘clube profissional’. P. 8
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Luxa aumen-

tou a carga de 

treinos no CT 

do Almirante, 

que, literal-

mente, está 

sendo a 

segunda casa 

dos jogadores 

esta semana

Convocado 
pelo Vasco, 
Luxa diz: ‘Não 
sou covarde’
Com trabalho intenso, ele aposta na permanência 
do Vasco na Série A em ‘campeonato de 12 jogos’

A
presentado oficialmen-
te pelo Vasco, ontem, 
Vanderlei Luxemburgo 

tem consciência do tamanho 
do desafio que o aguarda em 
seu regresso à Colina. Re-
cuperado após a internação 
para o tratamento do novo 
coronavírus, ele não pensou 
duas vezes na convocação fei-
ta pela diretoria cruzmaltina. 
Com o contrato, até feverei-
ro, fechado em poucas horas 
de conversa, o treinador tro-
cou o salário por um bônus, 
caso garanta a permanência 
do Vasco, 17º colocado no 
Campeonato Brasileiro, com 
28 pontos, na Série A. 

“Não foi um convite, foi 
uma convocação. É uma ex-
periência nova esse cam-
peonato de 12 jogos. Estou 
muito orgulhoso de voltar 
em um momento em que to-
dos temos que nos colocar à 
disposição. Não vamos bri-
gar contra o rebaixamento. 
Nosso pensamento é a manu-
tenção do Vasco na Primeira 
Divisão. Vendo o momento 
do Vasco, restando 12 jogos, 
e vendo o que o Vasco fez 
por mim. Comecei a carreira 
aqui, no ano passado conse-

gui botar o Vasco na Sul-A-
mericana. Nesse momento é 
muito difícil as pessoas acei-
tarem, mas eu não sou covar-
de. Estou aqui”, disse Luxa.

De volta à Colina, o trei-
nador gostou do que viu no 
novo CT do Almirante, que, 
literalmente, está sendo a 
segunda casa dos jogado-
res esta semana. Contrata-
do com a missão de evitar 
o quarto rebaixamento do 
Cruzmaltino, Luxa cumpriu 
a promessa de aumentar a 
carga de treinos. Ao término 
da preparação de sete dias, 
uma raridade no calendá-
rio nacional, o treinador 
aposta suas fichas na virada 
do Vasco na competição, a 
começar pelo duelo com o 
Atlético-GO, quinta-feira, 
em Goiânia.

“Será preciso antecipar 
etapas. Muitas coisas que 
faria com tempo de plane-
jamento já serão feitas de 
imediato. Você vai ter que 
começar a montar a equipe 
acelerando e antecipando. O 
pensamento de um ano in-
teiro está fora. Obviamente 
sem sacrificar a parte física 
dos jogadores. Estamos num 

Vasco

Luxemburgo, 
entre Daniel 
Félix (E) e 
Antônio Mello, 
caminha pelo 
CT: missão de 
livrar o Vasco 
da Série B

final de temporada. Tem que 
dar tranquilidade para eles 
saírem com calma da con-
fusão. Eles vão entrar bem 
preparados para jogar con-
tra o Atlético-GO e para os 
que vêm pela frente”, avaliou 
Luxa.

Com fé, a torcida acredita 
na repetição do bem-sucedi-
do trabalho de Luxa à fren-
te do Vasco no Brasileiro de 
2019 para permanecer na Sé-
rie A. Afinal, a equipe precisa 
repetir o desempenho pare-
cido. Dos 36 pontos em dis-

puta, o Cruzmaltino precisa-
ria somar mais 17 para atin-
gir os 45, pontuação estima-
da para evitar a degola. Em 
2019, Luxa teve exatamente 
os 47% de aproveitamento 
que a equipe buscará nas 12 
rodadas finais do Brasileiro.

“Temos cinco jogos de con-
fronto direto. Vamos pensar 
nisso, a nossa manutenção 
passa muito por esses jogos. 
Conversei com os jogadores, 
muitos me conheciam. Sa-
bem como eu gosto das coi-
sas”, disse o treinador.
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Vasco

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 /AMANHÃ
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 Maracanã27ª 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

 n Uma novela que parecia es-
tar encerrada ganhou novo ca-
pítulo, ontem, e pode resultar 
em um final feliz para a torcida 
do Vasco. A negociação com o 
Independiente-ARG por Martín 
Benítez teve uma reviravolta e 
o clube argentino concordou 
em prorrogar o empréstimo do 
meia pelo menos até o fim do 
Brasileiro, em fevereiro.

Mas ainda há um entrave 

em relação a valores para que o 
jogador continue na Colina. Os 
argentinos pediram US$ 200 mil 
(pouco mais de R$ 1 milhão) pela 
extensão do vínculo, enquanto o 
Cruzmaltino acenou com US$ 115 
mil (R$ 593 mil).

“Sim, existe a possibilidade do 
novo empréstimo. Precisamos acer-
tar um valor. Por enquanto, isso ainda 
não aconteceu. Só temos que entrar 
em um acordo pelo dinheiro para 

Benítez ficar mais dois meses no 
Vasco”, afirmou Jorge Damiani, di-
retor esportivo do Independiente
-ARG, ao “Esporte News Mundo”.

Benítez tinha contrato com 
o Vasco até o último dia 31. O 
Cruzmaltino, inclusive, chegou 
a anunciar oficialmente a saí-
da do jogador de São Januário, 
já que os argentinos se mostra-
vam irredutíveis em relação à 
ampliação do contrato. 

INDEPENDIENTE VOLTA ATRÁS E BENÍTEZ PODE FICAR
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Flamengo

Ele fala de ‘irresponsabilidades e negligências’ que o fizeram 
pendurar as chuteiras: ‘Treinei 8 meses com o cruzado rompido’

C
ria da base do Figueirense 
e com passagem pelo Fla-
mengo de 2014 até feverei-

ro de 2019, com direito a título 
da Copinha em 2016, o zaguei-
ro Dener Machado, de 23 anos, 
comunicou, através de suas re-
des sociais, que encerrou a car-
reira de jogador de futebol de 
maneira precoce. Na postagem, 
ele justificou que pendurou as 
chuteiras depois de sofrer nos 
últimos três anos e meio com 
problemas no joelho e atribui a 
responsabilidade de sua decisão 
ao Rubro-Negro. 

“Após uma cirurgia e uma re-
cuperação mal sucedida por ir-
responsabilidades e negligências 
(na qual tenho provas para poder 
falar isso), minha carreira tomou 
um rumo totalmente diferente 
do qual eu imaginava. Dias in-
cansáveis de fisioterapia, idas à 
academia e ao campo, onde no-
vamente sentia o inchaço e as 
dores, a partir daí, retrocediam 
e tudo voltava à estaca zero. Essa 
foi minha carreira nesses últimos 
anos”, postou Dener, que, na ápo-
ca, era jogador do Flamengo.

“Lembrando que fiz mais 
duas cirurgias no joelho no 
meio desse tempo, duas em con-

sequência da tal primeira, que 
não conseguiram me curar. E 
hoje ainda precisaria de uma 
nova intervenção, a pior delas, 
para simplesmente reconstruir 
boa parte do meu joelho”, acres-
centou o ex-jogador.

Após a publicação de Dener, 
a reportagem do Ataque entrou 
em contato com ele para enten-
der o que aconteceu durante os 
últimos três anos para que to-
masse a decisão de largar o fute-
bol. Sem querer citar nomes de 
profissionais envolvidos, o jo-
vem alegou que, nos tempos de 
Flamengo, a sua cirurgia para 
corrigir a lesão no ligamento 
cruzado anterior do joelho es-
querdo e a recuperação não fo-
ram feitas de maneira correta.

“Fiz essa primeira cirurgia 
em 2017. Comecei o tratamen-
to dedicado, como sempre fiz. 
Com três, quatro meses, eu co-
mecei a reparar uma frouxidão 
no meu joelho e relatei isso aos 
médicos e fisioterapeutas. Eles 
falaram que era normal, pois 
teve ganho de massa muscular”, 
revelou Dener, indo além:

“Entrei na transição com cin-
co meses, e essa frouxidão con-
tinuava. Eu fazia trabalho de 
finalização e acabei tendo uma 
entorse leve no joelho, senti do-
res. Fiz exames e me falaram 

que estava tudo certo. Sem pro-
blemas. Isso no final de 2017. O 
joelho inchou, eu tive que parar 
por duas semanas a transição e 
voltei depois com o mesmo pro-
blema: a frouxidão no joelho”.

Em 2018, o drama de Dener, 
segundo ele, prosseguiu. “No 
começo de 2018, me colocaram 
para treinar junto com o grupo, 
mesmo com o problema e o in-
cômodo, e eu a todo momento 
relatando. Fiz treinos no profis-
sional. Fiz jogo amistoso no pro-
fissional (contra o Tigres) sentin-
do dores, incômodo e frouxidão. 
Mas, como te falei, fiz exames e 
me passaram que estava tudo 
certo”, frisa o ex-jogador.

“Como eu estava sem espa-
ço e acabava o meu contrato, o 
Figueirense solicitou a minha 
volta. Cheguei ao Figueirense e 
foram me avaliar. Eu passei essa 
situação do meu joelho, acharam 
estranho e pediram um exame. 
Foi aí que veio a surpresa. Eu es-
tava sem o (ligamento) cruzado, 
treinando há oito meses com o 
cruzado rompido, como se não 
tivesse feito a cirurgia”, observa 
Dener, indo além:

“Depois, pegamos exames 
feitos em 2017, que apontavam 
que o cruzado estava mal visibi-
lizado, onde qualquer médico 
ortopedista que pegasse para 

Dener não 
pretende se-
guir a vida no 
futebol. Ao 
lado da espo-
sa e de outros 
familiares, 
irá admi-
nistrar uma 
confecção de 
roupas em 
Canelinha-SC

Exclusivo!

analisar, veria que precisaria de 
nova cirurgia. Isso não foi passa-
do para mim na ocasião. Então, 
cheguei ao Figueirense, os médi-
cos não me aceitaram, pois eu es-
tava com o ligamento rompido e 
treinando mesmo assim”, relata. 

A saga de Dener, porém, es-
tava longe do fim. “Voltei ao 
Flamengo e conversaram co-
migo para não fazer uma nova 
cirurgia, falaram que eu esta-
va treinando há muito tempo 
e eu iria perder muito tempo. 
Eu pedi para fazer, e a cirur-
gia foi feita. Fiz o tratamento 
no clube, mas, mesmo assim, 
eu vinha apresentando falta 
de flexibilidade no joelho. Eu 
fiz essa segunda cirurgia na 
época da Copa do Mundo de 
2018. Então, o clube estava de 
recesso. Fizeram a cirurgia e 

me deixaram de 15 a 20 dias
sem mexer o joelho, sem ter
o fisioterapeuta par
panhar”, relata.

“A princípio, iam me ofere
cer uma clínica de
mas dois dias antes da cirurgia
me passaram que er
de repouso em casa. I
meu joelho ficar duro e causou
uma fibrose forte. I
coberto alguns meses depois,
eu já no Figueirense treinan
do. Fiz uma nova cirurgia, uma
limpeza, mas a fibrose já tinha
pego a cartilagem. Causou um
problemão... Meu ligamento
cruzado, que tinha sido oper
do, já estava froux
muito chato eu falar isso, mas
não posso deixar passar
acabou com a minha carreir
lamenta Dener.

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

Aposentado aos  
23 anos, Dener faz 
críticas ao Flamengo
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FOTO: AGÊNCIA ESTADO

 N A entrevista de Dener ao Ata-
que caiu como uma bomba nos 
corredores do Ninho do Urubu. A 
diretoria da base rubro-negra, de 
maneira oficial, não quis comen-
tar o assunto e só respondeu à re-
portagem que “o clube não vai se 
manifestar nesse momento”. Mas 
a reportagem apurou quais pro-
fissionais realizaram as cirurgias 
no joelho esquerdo do ex-atleta. 

A primeira foi realizada pelo 
médico Gustavo Caldeira, então 
funcionário do Flamengo, no dia 
22 de junho de 2017. Caldeira falou 
sobre a situação do ex-zagueiro: 
“Fico muito triste com o desfe-
cho do caso do Dener, um menino 
educado, com caráter ímpar. Na 
ocasião, ele rompeu o ligamento 
cruzado anterior e foi submetido 
à reconstrução ligamentar. Após 
a cirurgia, iniciou a  fisioterapia. 
Revisamos se havia algo errado, 
mas não encontramos nada. Ele 
foi consultado com um médico 
de renome fora do clube, que teve 
a mesma conduta que havíamos 
escolhido. Fico triste. Já falei com o 
atleta e me coloquei à disposição.”

A segunda cirurgia no joelho 
esquerdo de Dener foi realiza-
da no dia 8 de junho de 2018, por 
um médico que não fazia e nem 
faz parte da comissão técnica do 
Flamengo: Max Ramos. Inclusive, 
ele operou recentemente Diego 
Ribas (tornozelo) e Thiago Maia 
(joelho), atletas que são do elen-
co profissional rubro-negro. Ele 
foi procurado pelo Ataque, mas 
não respondeu às mensagens. A 
terceira operação, feita por profis-
sionais do Figueirense, aconteceu 
no dia 20 de junho 2019. 

O s  f i s i o te ra p e u t a s  q u e 
participaram do processo de 
recuperação de Dener foram, 
segundo fontes do Flamengo, 
André Bezerra, Eduardo Calça-
da e José Batista. André Bezer-
ra foi quem mais participou da 
recuperação do ex-zagueiro e 
foi quem mais o acompanhou 
de perto no Ninho do Urubu, 
sendo o responsável pelos tra-
balhos de transição realizados. 
Bezerra não se manifestou em 
relação à aposentadoria do 
ex-zagueiro.

DIRETORIA NÃO COMENTA O CASO

Flamengo

Um dos 
poucos 

momentos 
de alegria de 

Dener com 
a camisa do 

Flamengo: 
aposentadoria 

precoce 

am de 15 a 20 dias 
xer o joelho, sem ter 

apeuta para acom-
ta.

A princípio, iam me ofere-
a de fisioterapia, 

mas dois dias antes da cirurgia 
am que era para ficar 

de repouso em casa. Isso fez o 
meu joelho ficar duro e causou 
uma fibrose forte. Isso foi des-

to alguns meses depois, 
eu já no Figueirense treinan-
do. Fiz uma nova cirurgia, uma 
limpeza, mas a fibrose já tinha 

tilagem. Causou um 
problemão... Meu ligamento 
cruzado, que tinha sido opera-

a frouxo também. É 
to eu falar isso, mas 

não posso deixar passar, pois 
acabou com a minha carreira”, 
lamenta Dener.

 N Quando questionado se os 
médicos que fizeram as duas 
cirurgias nos tempos de Fla-
mengo eram funcionários do 
Rubro-Negro, Dener, novamen-
te, evitou citar nomes e resu-
miu: “A primeira cirurgia foi um 
médico do Flamengo que fez. 
A segunda foi um especialista 
de fora, mas que operava joga-
dores do Flamengo também”.

O martelo para largar o fute-
bol foi batido após uma consul-
ta com o seu ortopedista par-
ticular. Dener explicou que fez 
exames e foi constatado que ele 
teria que fazer uma nova cirurgia 
para corrigir a lesão no ligamen-
to cruzado no canto postero-
lateral, mas teria que ficar dez 
meses em processo de recupe-
ração. “Foi nesse momento que 
decidi parar de jogar. Eu cheguei 

ao limite e não dava mais para 
mim”, revela Dener.

Dener sempre teve os direi-
tos federativos ligados ao Fi-
gueirense. Chegou ao Flamengo 
em 2014 por empréstimo, e o 
time catarinense sempre pror-
rogava o vínculo do zagueiro 
com o Rubro-Negro. Em 2019, o 
ex-zagueiro retornou de forma 
definitiva ao Alvinegro e ficou 
dois anos sendo tratado pelo 
departamento médico do clube.

“Em 2018, quando voltei para 
o Figueirense, eles (Figueirense) 
pediram para me ver antes que 
eu rescindisse o contrato de em-
préstimo com o Flamengo. Foi a 
minha sorte”, avalia Dener, que 
fez sua última partida oficial no 
dia 19 de maio de 2017, na vitória 
por 2 a 0 sobre o Avaí, em parti-
da pela Copa do Brasil Sub-20.

‘CHEGUEI AO LIMITE, NÃO DAVA MAIS’

 N O ex-meia Ederson também fez du-
ras críticas ao departamento médico 
do Flamengo. Após Dener revelar que 
pendurou as chuteiras após “irres-
ponsabilidades e negligências” no 
período de recuperação de cirurgias 
no joelho esquerdo enquanto estava 
no Rubro-Negro, Ederson, solidário ao 
colega, afirmou que a “incompetên-
cia” dos médicos da Gávea o levou a 
encerrar a carreira mais cedo.

“Eu sei bem o que você está sen-
tindo, pois sofri muito lá também, 
sofri a mesma negligência e falta de 
competência de algumas pessoas 
lá daquele DM que só sabem jogar 
a culpa no jogador para assegurar 
a ‘imagem deles com a imprensa’. 
Sofri com dores absurdas, durantes 

meses, mas sofri ainda mais tendo 
que ouvir que não era nada, que eu 
tinha que treinar e superar a dor, que 
meu problema era de cabeça. Só 
faltaram dizer que eu estava louco. 
Sofri tanto e passei tanto nervoso 
que tive até um câncer de testículo, 
de tanta raiva que passei por lá”, 
escreveu o ex-jogador em uma pu-
blicação de Dener.

“Tive que encerrar minha carreira 
também por culpa daqueles incom-
petentes. Assim como nós dois, tive-
ram outros que sofreram da mesma 
maneira, tendo que aceitar a incom-
petência daquelas pessoas que estão 
lá por status ou troca de favores. Pa-
rabéns pela sua coragem, estou con-
tigo”, completou, em recado a Dener.

EDERSON TAMBÉM ESTÁ NA BRONCA
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Flamengo

No Fla-Flu do Sub 
20, Rubro-Negro 
leva a melhor 
Vitória nos pênaltis põe time na semifinal 
do Brasileirão contra o Athletico-PR

Flamengo e Fluminense pro-
metem um duelo emocionan-
te, amanhã, no Maracanã, na 
retomada do Brasileiro após as 
festas de Ano Novo. Ontem, po-
rém, em jogo emocionante, foi a 
vez de a garotada do Sub 20 dar 
uma prévia do que está por vir. 
Nos pênaltis, o Rubro-Negro 
bateu o Tricolor, após derrota 
por 3 a 1, nos 90 minutos, e está 
na semifinal do Brasileiro da ca-
tegoria, contra o Athletico-PR. 

No jogo de ida, o Flamengo fi-
zera 3 a 1 no Fluminense e tinha 
boa vantagem para o duelo de 
ontem, nas Laranjeiras. Só que 
o Tricolor fez 3 a 0 (Gabriel Tei-
xeira, John Kennedy e Wallace) 
e estava ficando com a classifi-
cação quando Gabriel Barros, 
marcou para o Flamengo, aos 
44 minutos do segundo tempo, 
levando a decisão da vaga para 
as disputas de pênaltis.

Foi quando prevaleceu a 
maior frieza e pontaria dos 
atletas do Flamengo. Max, 
Gabriel Barros, Luan e Ma-
teus Dias converteram suas 
cobranças, enquanto John 
Kennedy e Cipriano desper-
diçaram suas batidas - pelo 
lado tricolor, apenas Gabriel 
Teixeira marcou. Resultado 
final, Flamengo 4 x 1 Flumi-
nense e festa na casa do rival.

Festa que contou com ges-
tos obscenos do rubro-ne-
gro Guilherme Bala, que foi 
expulso pelo árbitro Philip 
Georg Bennett, e vai desfal-
car o Flamengo na primeira 
partida das semifinais con-
tra o Athletico-PR, quinta-
feira, na Gávea. O jogo de vol-
ta será domingo, no CT do 
Caju, em Curitiba. A outra 
semifinal será entre Corin-
thians e Atlético-MG.   

Jogadores do Flamengo fazem a festa no Estádio das Laranjeiras

MARCELO CORTES/FLAMENGO

Neymar desfalca PSG 
após festas no Brasil
Atacante ainda se recupera de torção no tornozelo esquerdo  
e não enfrentará o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês

C
ercada de polêmica, a 
folga de uma semana de 
Neymar no Brasil não 

foi suficiente para o atacante 
se recuperar de uma torção 
no tornozelo esquerdo. Rea-
valiado pelo departamento 
médico do Paris Saint-Ger-
main, da França, o camisa 10 
foi vetado e será desfalque na 
estreia do técnico argentino 
Mauricio Pochettino contra 
o Saint-Etienne, amanhã, no 
Estádio Geoffroy-Guichard. A 
informação foi revelada pelo 
jornal francês “Le Parisien”.

A lesão sofrida no dia 13 
de dezembro fez Neymar 
perder os três últimos jo-
gos do PSG, terceiro coloca-
do no Campeonato Francês. 

Último jogo de Neymar pelo PSG foi no fim do ano passado, antes da maratona de festas no Ano Novo

De volta a Paris, o atacante 
foi alvo de críticas não ape-
nas pela imprensa brasilei-
ra. A repercussão no exterior 
não foi das melhores após a 
‘maratona’ de festas no re-

cesso de fim de ano. A maior 
polêmica ficou por conta 
da cerimônia de Réveillon 
para até 500 convidados em 
Mangaratiba, onde o craque 
tem uma mansão, em meio 
ao crescimento de casos do 
novo coronavírus.

Após receber uma notifi-
cação do Ministério Públi-
co do Rio, Neymar negou 
a realização da festa para 
o número especulado de 
convidados. No entanto, 
alugou outra mansão, no 
mesmo condomínio, para 
receber amigos, celebrida-
des e um verdadeiro time 
de beldades.

Ontem, Pochettino coman-
dou o segundo treinamento 
no novo clube. Antes da ati-
vidade, conversou pessoal-
mente com Neymar. Caso o 
veto do camisa 10 seja con-
firmado, o número de desfal-
ques do PSG chegará a seis: 
Kimpembe, Paredes, Floren-
zi e Bernat, além do brasilei-
ro Rafinha, diagnosticado 
com Covid-19.

Lesão sofrida no dia 
13 de dezembro tirou 
Neymar das três 
últimas partidas  
do PSG no Francês

 > Paris
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Marcão testa 

time titular do 

Fluminense 

sem Nenê e 

Marcos Paulo
Técnico faz ajustes para o Fla-Flu. Nino é 
desfalque certo no clássico de amanhã

C
om apenas um desfal-
que (Nino, suspenso) 
para o clássico contra o 

Flamengo, amanhã, no Ma-
racanã, pelo Campeonato 
Brasileiro, Marcão testou o 
Fluminense com algumas al-
terações na atividade de on-
tem, no CT Carlos Castilho. 
De acordo com informações 
da “Rádio Globo”, o técnico 
colocou Nenê e Marcos Paulo 
como opções no banco de re-
servas durante o treino.

Nenê, que desfalcara o 
Fluminense no último jogo 
de 2020 (derrota para o São 
Paulo) para trabalhar a par-
te física, após sentir dores na 
panturrilha direita e perder 
alguns dias de atividade, está 
recuperado, mas não deve 
deve começar jogando o Fla-
Flu e ficar como opção para 
o decorrer do clássico. O que 
também deve ocorrer com 
Marcos Paulo, que ainda está 
envolvido em imbróglio para 
renovação de contrato.

VENCER, VENCER, VENCER

Se a decisão de Marcão foi 
apenas um blefe ou uma 
mudança radical na equi-
pe, ainda não se sabe. Fato é 
que ele precisa montar um 

esquema de jogo capaz de 
superar o poderio ofensivo 
do Flamengo para, enfim, 
tentar vencer seu primei-
ro jogo desde que voltou ao 
comando técnico do Trico-
lor, na vaga de Odair Hell-
mann, que foi para o fute-
bol árabe. 

Até agora, em três jogos 
no comando do Fluminense, 
o atual técnico empatou em 
sua estreia com o Vasco por 
1 a 1 e perdeu por 2 a 1 para 
Atlético-GO e São Paulo. No 
treino de ontem, o Fluminen-
se foi escalado por Marcão 
com Marcos Felipe, Calegari, 
Matheus Ferraz, Luccas Claro 
e Danilo Barcelos; Yuri, Hud-
son e Yago; Michel Araújo, 
Wellington Silva e Fred.

Marcão, que 
busca primeira 
vitória no 
Flu, ainda 
não definiu a 
equipe para  
o clássico

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Fluminense

Livre de lesão na coxa 
direita, Luccas Claro 
deve substituir Nino, 
suspenso, e fazer 
dupla de zaga com 
Matheus Ferraz
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Botafogo

N
ovo presidente do Bo-
tafogo, Durcesio Mello 
tomou posse na noite 

de ontem ao lado do vice ge-
ral Vinicius Assumpção. Em 
sessão solene do Conselho 
Deliberativo, no salão no-
bre de General Severiano, o 
mandatário falou sobre o que 
virá pela frente no período 
em que estará no comando 
do clube carioca, até 2024.

“Os desafios são enormes, 
em especial pela grave crise 
financeira, por isso convoco 
a todos para nos unirmos e 
colocarmos o Botafogo onde 
merece. Queremos construir 
um clube profissional, com 
uma gestão ética. Algumas 
mudanças serão difíceis, mas 
são importantes para o novo 
Botafogo”, afirmou.

O novo presidente fez agra-
decimentos ao último manda-
tário do clube, Nelson Mufar-
rej, e também a Carlos Augus-
to Montenegro, presidente do 
Botafogo no título do Brasi-
leiro de 1995 e ex-membro 
do Comitê Executivo de Fu-
tebol, que deixou o cargo no 
ano passado.

“Agradeço ao Nelson Mu-
farrej, que não pôde estar 
aqui por suspeita de Co-
vid-19. Ele tem sido fantás-
tico nesta fase de transição. 
Se eu tenho um sonho, é 
unir todos os botafoguen-
ses, trazer todo mundo para 
ajudar o Botafogo. Agrade-
ço aos sócios-proprietários 
que confiaram na gente 
para fazer um novo Bota-
fogo e também a todos da 
última diretoria, que con-

VITOR_SILVA

Durcesio Mello toma posse e 
projeta ‘clube profissional’
Aos 65 anos, empresário assume o Botafogo com turbulências dentro e fora de campo

O presidente Durcesio Mello 
(E) e o vice geral, Vinicius 
Assumpcao, ontem, durante 
a posse em General Severiano 

tribuíram para uma transi-
ção exemplar. Agradeço es-
pecialmente ao meu gran-
de amigo Carlos Augusto 
Montenegro, que me ajudou 
a chegar aqui”, disse.

Aos 65 anos, Durcesio Mel-
lo é formado em engenharia 
e atualmente é empresário. 

Sócio-proprietário desde 
1994, ele nunca teve cargo no 
Botafogo, seja estatutário ou 
remunerado. No último dia 
24 de novembro, em pleito 
com 825 eleitores, recebeu 
477 votos e foi o escolhido 
pelos sócios para assumir o 
Botafogo.

Ele assume o Glorioso em 
um momento muito delicado. 
Atualmente, a equipe carioca 
está na zona de rebaixamen-
to do Campeonato Brasileiro 
com apenas 23 pontos. Fora 
de campo, o Glorioso vive 
uma situação bastante difícil 
na parte financeira.


