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Emoção  

Clássico Fla-Flu retoma hoje a temporada 

do Brasileiro em 2021 com ambos muito 

pressionados pela necessidade da vitória. O 

Rubro-Negro quer se manter na briga pelo 

título e o Tricolor, na luta por vaga na Liberta  

P. 4 e 5

de volta
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Botafogo

Fogão de cara 
nova na luta 
contra a queda
Ameaçado de rebaixamento no Brasileiro, Alvinegro recebe o Athletico-PR,  
no Nilton Santos, com mudanças promovidas pelo técnico Eduardo Barroca 

E
m penúltimo lugar no 
Campeonato Brasileiro e 
seriamente ameaçado de 

rebaixamento, o Botafogo en-
frenta o Athletico-PR, hoje, às 
19h15, no Nilton Santos, com 
a obrigação de vencer. Para 
isso, o técnico Eduardo Bar-
roca deve promover algumas 
mudanças no time titular. A 
intenção é dar um choque de 
realidade no grupo, que precisa 
mostrar poder de reação. 

As mudanças são as entra-
das de Bruno Nazário (recu-
perado da Covid-19) e Kalou 
nos lugares de Rafael Forster 
e Warley. Victor Luis, que vi-
nha sendo aproveitado como 
ponta, volta à lateral esquerda. 
Cícero, que foi titular contra o 
Corinthians, segue na equipe.

No que depender da con-
fiança do novo presidente al-
vinegro, Durcesio Mello, que 
tomou posse na segunda-fei-

NA 

CONVERSA

Eduardo Barroca 

dá orientações ao 

elenco alvinegro, em 

situação dificílima 

no Brasileiro
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Athletico-PR

 VITOR SILVA/BOTAFOGO

ra, a vitória virá. Ele, inclusive, 
adiantou que tem a intenção 
de manter Eduardo Barroca no 
comando da equipe, indepen-
dentemente do futuro do Glo-
rioso no Brasileiro. Durcesio 
deseja que o técnico continue 
no comando por pelo menos 
mais um ano.

“Por agora não tem como 
mudar nada. O técnico não vai 
mudar, o Barroca fica comigo 
um ano, dois anos, gosto muito 
do trabalho e acredito no traba-
lho dele”, disse o presidente, em 

entrevista ao jornal “Lance!” 
O novo presidente afirmou, 
ainda, que não pode realizar 
grandes mudanças no elenco 
devido ao calendário alterado 
por conta da pandemia de Co-
vid-19. Durcesio assume o Bota-
fogo faltando 11 rodadas para o 
fim do Brasileiro.

SEM ACORDO
Apesar das tentativas do Seatt-
le Sounders, dos Estados Uni-
dos, o Botafogo não pretende 
abrir mão do valor acordado 

Local: Nilton Santos. Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira. Horário: 19h15

BOTAFOGO ATHLETICO-PR

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenu-
to, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio 
Alexandre e Cícero; Kalou, Pedro Raul e 
Bruno Nazário. Técnico: Eduardo Barroca

Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago 
Heleno e Abner; Richard, Christian, Léo 
Cittadini e Carlos Eduardo; Nikão e Renato 
Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

FICHA TÉCNICA

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 /HOJE
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 /AMANHÃ
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

por uma possível transferência 
de João Paulo. De acordo com 
informações da Rádio Tupi, 
o novo presidente alvinegro, 
Durcesio Mello, foi incisivo so-
bre o caso.

O valor acordado é de 1,25 
milhão de dólares (cerca de R$ 
6,6 milhões), que seriam divi-
didos entre Botafogo (60%) e 
Santa Cruz (40%), detentores 
dos direitos econômicos do jo-
gador. O Seattle tem até o pró-
ximo dia 15 para exercer ou não 
o direito de compra.

O empréstimo de João Paulo 
ao clube dos Estados Unidos ter-
minou na quinta-feira, com isso, 
ele voltou a ser atleta alvinegro. 
Os norte-americanos querem 
pagar 1 milhão de dólares (R$ 
5,2 milhões na atual cotação), 
250 mil dólares a menos (R$ 1,3 
milhão) do que o acordado entre 
as partes para que João Paulo se 
transfira em definitivo.
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Flamengo

O 
primeiro - e decisivo 
- ‘Clássico das Multi-
dões’ da temporada de 

2021 será disputado hoje, às 
21h30, no Maracanã, pela 28ª 
rodada do Brasileirão. Por si 
só, o Fla-Flu ja é uma parti-
da especial para os jogadores, 
mas, para o atacante Fred, é o 
“maior clássico do Rio”. Para 
os Rubro-Negros, vale a ma-
nutenção do sonho de se man-
ter na briga pelo título. Para 
os tricolores, a chance de se-
guir na briga por uma vaga na 
Libertadores.

“O Fla-Flu para a gente aqui 
é o maior jogo, maior clássico 
nosso. Temos mais dois gran-
des adversários, o Botafogo e 
Vasco. Mas esse é o mais espe-
rado, principalmente quando 
tinha torcida. Naturalmente, 
representa mais para o clube 
e para o torcedor. Eu classifico 
como o maior clássico do Rio 
de Janeiro”, disse o camisa 9 
do Fluminense.

Os seis confrontos entre 
Flamengo e Fluminense no 
último ano foram equilibra-
dos, com jogos acirrados, mas 
o Rubro-Negro levou a melhor 

Ano novo 

e a velha 

rivalidade 

no Fla-Flu

Show de cores: 
a rivalidade e 
a tradição do 
Fla-Flu estão 
de volta, hoje 

à noite, no 
Maracanã

no número de vitórias: 4 a 1 
(houve um empate). O primei-
ro Fla-Flu em 2020 aconteceu 
no dia 29 de janeiro, pela Taça 
GB. Com o Flamengo repleto 
de atletas dos Sub-23, o Tri-
color tirou proveito e venceu 
por 1 a 0.

Na Taça Rio, com o elenco 
completo, deu Flamengo: 3 a 
2. Na final do segundo turno 
do Carioca, empate em 1 a 1 
e título Tricolor após as co-
branças de pênaltis, levando 
a disputa do Estadual para os 
dois jogos decisivos - se o Fla-

mengo, campeão da Taça GB, 
erguesse outra taça, a comp-
wtição acabaria.

Nos dois jogos da decisão 
do Carioca, a rivalidade entre 
Flamengo e Fluminense ficou 
mais aflorada. Porém, a força 
do elenco rubro-negro falou 
mais alto e a equipe coman-
dada por Jorge Jesus venceu 
os dois duelos, por 2 a 1 e 1 a 0, 
faturando mais um estadual, 
no adeus de Jorge Jesus, que 
anunciou que havia aceitado 
a proposta do Benfica-POR.

Para finalizar o campeona-

VOCÊ SABIA

Lesionado, 

Diego Alves 

é baixa no 

Fla. No Flu, 

Marcão, com 

Covid, não fi-

cará no banco 

de reservas 
Local: Maracanã. Árbitro: Leandro 
Pedro Vuaden (RS). Horário: 21h30

FLAMENGO

FLUMINENSE

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e 
Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e 
Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. 
Técnico: Rogério Ceni

Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, 
Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, 
Hudson e Yago; Michel Araújo, Fred e 
Wellington Silva. Técnico: Ailton Ferraz

FICHA TÉCNICA

Rivais disputam 
hoje primeiro 
clássico de 2021, 
após Rubro-
Negro ter batido 
o Tricolor nos 
duelos de 2020
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Fluminense a palinha do apolinho
n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

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

to à parte entre Flamengo e 
Fluminense em 2020, as duas 
equipes se enfrentaram no 
dia 9 de setembro, pelo pri-
meiro turno do Brasileiro. O 
Rubro-Negro, mais uma vez, 
saiu vitorioso, por 2 a 1.

Agora, quase quatro meses 
depois, Flamengo e Flumi-
nense voltam a medir forças. 
No Brasileirão, os dois times 
vivem sentimentos distintos. 
O Rubro-Negro, agora sob o 
comando de Rogério Ceni, 
está na terceira colocação, 
com 49 pontos e a sete do lí-

der São Paulo. Uma vitória so-
bre o rival daria uma motiva-
ção à equipe da Gávea na caça 
ao Tricolor paulista.

Já o Fluminense, que não 
terá o técnico Marcão à bei-
ra do campo, pois ele testou 
positivo para Covid-19, será 
comandando pelo auxiliar 
Ailton Ferraz. Com 40 pon-
tos e na sétima colocação, um 
triunfo sobre o Rubro-Negro 
faria com que o otimismo dos 
torcedores para conseguir 
uma vaga na Libertadores 
aumentasse.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

BRIGA POR ESPAÇO NO FLA-FLU

LUXA’S CUP PEDALADAS

 n O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo foi passando para 
os jogadores do Vasco que 
o campeonato vai começar 
agora. O ano velho se foi, e 
tudo que aconteceu tam-
bém. Começará com o novo 
ano uma nova competição, 
sem marcas do que ficou para 
trás, de olho no que vem pela 
frente. Serão 12 jogos, dos 
quais precisará vencer seis, 
ou cinco e empatar dois. Essa 
é a meta para permanecer na 
Primeira Divisão do Brasilei-
ro. Pode e deve dar certo se 
os jogadores se sentirem tão 
motivados quanto seu expe-
riente comandante.

 n A cada uma das rodadas 
finais cumprida, mais o fu-
nil fica apertado. Quem tem 
pretensões precisa ser valen-
te para progredir. Flamengo 
e Fluminense irão ao Mara-
canã esta noite sabendo que 
as coisas ficarão embaçadas 
para o perdedor, e o empate 
será ruim para ambos. Será 
um duelo que poderá até va-
ler a sobrevivência no coman-
do para os técnicos. Marcão 
sofrerá a distância, afastado 
por covid-19. Ceni vem de duas 
eliminações traumáticas, na 
Libertadores e na Copa do Bra-
sil. A equipe ainda não respon-
deu ao seu comando, e o Brasi-

 n O Santos é um dos pou-
cos clubes brasileiros a 
vencer o Boca Juniors na 
Bombonera na Libertado-
res, e o técnico Cuca quer 
repetir o feito, hoje à noite. 
Tudo bem que, na época, 
o 10 era o Pelé, mas vale 

acreditar.
 n Andrés Sanchez deixou 

a presidência do Corin-
thians afirmando que se 
aposentou na política do 
clube. Ninguém acreditou.

 n O atacante Toró testou 
positivo para covid-19, 
caso raro no São Paulo do 
técnico Fernando Diniz.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Se Alexandre Pássaro con-
seguir trazer Benítez de volta 
a tempo de poder revalidar 
sua condição legal na CBF, 
será um reforço e tanto para 
Vanderlei Luxemburgo.

 n O Fortaleza perde dez 
jogadores afastados por 
covid-19 para o jogo de 
hoje com o Sport. Parece 
que a moçada se esbal-
dou no Réveillon.

leirão será o último trem para 
o sucesso. A distância de sete 
pontos para o líder São Paulo 
nem assusta tanto, faltando 12 
jogos, 36 pontos na mesa, mas 
não permite novas derrapa-
gens. O diferencial que preo-

cupa é a sobrecarga emo-
cional, fruto da obrigação 
de vencer, um peso a mais 
nas costas de rubro-negros 
e tricolores. Um Fla-Flu em 
chapa quente, do jeito que a 
galera gosta.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ceni comanda o Fla e Marcão, com covid, acompanha de longe
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Vasco

Luxa aposta na volta do 
brilho da joia Talles Magno
Técnico promete atenção especial ao garoto, que não atravessa bom momento

A 
multa rescisória avaliada 
em 50 milhões de euros 
(R$ 316 milhões) repre-

senta o tamanho da expecta-
tiva do Vasco pela explosão de 
Talles Magno. Com apenas 16 
anos, a atacante foi promovido 
pelo técnico Vanderlei Luxem-
burgo no passado e respondeu à 
altura como peça-chave na per-
manência da equipe na Série A. 
De volta à Colina após uma pas-
sagem de nove meses pelo Pal-
meiras, Luxa tem a confiança da 
diretoria para lapidar a joia que 
perdeu brilho em 2020. Em 37 
jogos, marcou apenas dois gols.

“É um moleque que foi lan-
çado com 16 anos. Estou con-
versando com ele e já estou 
identificando as coisas que 
aconteceram com ele. É um 
menino”, revelou Luxemburgo.

Em grave situação financeira, 
o Vasco vem de uma temporada 
de contratações modestas. Ger-
mán Cano é o principal destaque 
e artilheiro, com 21 gols, metade 
do total marcado pelo Vasco em 
2020. Com fé na explosão física 
e criatividade de Talles Magno, 
o novo comandante cruzmalti-
no crê no equilíbrio do ataque, 
sem perder a oportunidade de 
‘provocar’ o xodó.

“Quando cheguei no vestiá-
rio, ele estava fazendo massa-
gem na mão. Perguntei se era 
goleiro, ele falou que estava com 
dor. Eu falei: “Sai daí, rapaz, vai 
chutar bola”. É um menino bom, 
ele ouve, tenho certeza de que 
vai voltar a jogar o que jogava, é 
questão de ter confiança”, desta-
cou o treinador.

FÃ DO FENÔMENO

Considerado a salvação para as 
finanças do Vasco, Talles Magno 
será o ‘projeto’ pessoal de Luxa. 
Fã de Ronaldo Fenômeno, o ata-
cante, de 1,86cm, terá a liberda-
de do treinador para driblar e 
explorar toda a sua criatividade 
ao lado de Cano. “Tem que deixá
-lo fazer tudo aquilo que os ou-
tros não sabem”. Tem que dar a 
chance de ele poder mostrar seu 
potencial novamente”, decretou 
Luxa. A primeira oportunidade 
será amanhã, no duelo com o 
Atlético-GO, fora de casa.

O garoto 
Talles Magno 

só balançou 
as redes duas 

vezes em 37 
jogos na atual 

temporada

Lançado por 
Luxemburgo, 
o atacante 
Talles Magno 
tem multa 
rescisória de 
50 milhões de 
euros (R$ 316 
milhões) 


