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Novela Benítez 

tem final feliz e 

argentino ficará no 

Vasco por mais seis 

meses. Informação 

foi dada pelo 

compatriota 

Germán Cano, que, 

nas redes sociais, 

se antecipou 

à diretoria e 

decretou: ‘Se 

queda’. P. 2 e 3

Benítez (ao fundo) e Cano: 

amigos pessoais, os dois estão 

entre os principais jogadores do 

Vasco nesta temporada 
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Vasco

Cano ‘fura’ o 
Vasco e crava 
permanência 
de Benítez
Clube paga R$ 1,3 milhão para o Independiente pelo 
empréstimo e tem prioridade na compra do jogador

A 
novela Benítez foi longa. 
O ‘telespectador’ vascaí-
no, no entanto, não pode 

reclamar do último e feliz final 
da negociação que assegurou a 
permanência do camisa 10. O 
‘spoiler’ do derradeiro capítulo 
foi dado pelo compatriota Ger-
mán Cano. Pelas redes sociais, 
o camisa 14 celebrou a conti-
nuidade do apoiador com uma 
postagem ao lado do garçom na 
Colina. Amigos pessoais, os dois 
passaram o Natal juntos no Rio.

“Se queda (Ele fica, na tra-
dução para português)”, postou 
Cano, nas redes sociais.

Com cautela, o Vasco custura 
os últimos detalhes da arrasta-
da transação. Pela renovação do 
empréstimo por mais seis me-
ses, o clube, segundo a impren-
sa argentina, desembolsará cer-
ca de R$ 1,3 milhão pelo novo 
acordo com Independiente, que 
manteve a prioridade do Cruz-
maltino para adquisição de 
60% dos direitos do apoiador 
por cerca de R$ 21,4 milhões.  
Com a situação bem encami-
nhada, a diretoria está prepara-
da para anunciar oficialmente 
a permanência do camisa 10 a 
qualquer momento.

Contratado em fevereiro de 

2020, Martín Benítez, de 26 
anos, demorou a engrenar. Sob 
o comando de Ramon Menezes 
começou a assumir o protago-
nismo como camisa 10. Habi-
lidoso e dono de um bom pas-
se, mostrou boa sintonia com 
o compatriota Germán Cano, 
responsável pela metade dos 
gols da equipe na temporada 
passada: 21 dos 42.

No ano marcado pela pan-
demia do novo coronavírus, 
Benítez, mesmo com calendá-
rio prejudicado, precisou de 26 
jogos para cair nas graças do 
torcedor. Nesse período, mar-
cou dois gols. O último jogo no 
empate por 1 a 1 com o Flumi-
nense, no dia 13 de dezembro.

Na véspera do Natal, Benítez 
foi às lagrimas em sua última 
atividade no CT do Almiran-
te. Em recuperação de lesão na 
panturrilha direita, o argentino 
não conteve a emoção na despe-
dida dos colegas e funcionários 
após a sessão de fisioterapia. 

Mas a tristeza durou poucos 
dias. O departamento jurídico 
tem até o dia 15 para regulari-
zar o camisa 10, que será peça-
chave na saga do Vasco, em 16º 
lugar, para assegurar a perma-
nência na Série A do Brasileiro.

O camisa 10 
Benitez, que 
passou Natal 
com Cano 
(detalhe), 
segue na 
Colina

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

16º
LUGAR
Posição atual 
do Vasco no 
Brasileiro, que 
conseguiu 
deixar o Z-4 
após empate 
com o Atlético-
GO, em Goiânia
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Vasco

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

 N O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo elogiou a postura 
do Vasco em seu retorno ao 
clube. Após o empate em 0 a 
0 com o Atlético-GO, ele dis-
se que a equipe foi aguerrida, 
apesar de alguns erros. “Vocês 
viram o Vasco como tem de ser. 
Vamos recuperar com calma. 
Os torcedores viram um time 
aguerrido, mas houve erros. É 
normal. Vamos honrar a cami-
sa do clube. Se não honrar, eu 
chego duro neles”, disse Luxa.

 N Se há o que comemorar em 
campo - o time saiu do Z-4 
após o 0 a 0 com o Atlético-GO 
-, fora dele a incerteza volta a 
rondar São Januário. A eleição 
do Vasco, que parecia ser as-
sunto encerrado, ganhou novo 
capítulo. Luiz Roberto Leven 
Siano, da Chapa Somamos, 
que acatou a decisão da Justi-
ça e reconheceu Jorge Salgado 
como novo presidente, voltou 
atrás e quer reverter a decisão.

 N “Estava muito chateado 
e não tinha lido as decisões. 
Depois de ler, vi que elas es-
tavam omissas sobre pontos 
importantes. Não tenho o di-
reito de abandonar meus elei-
tores sem pedir ao tribunal que 
olhasse para esses pontos. Se 
quero ser o presidente, não 
posso me dar ao luxo de desis-
tir do Vasco sem luta”, afirmou 
Leven Siano ao site “GE”.

LUXA: ‘SE NÃO 
HONRAREM A 
CAMISA, COBRO’

Diagnosticado com 
apendicite, Ricardo 
Graça foi operado e 
será desfalque contra 
o Botafogo. Werley 
deve substitui-lo

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 28 16 8 4 49 26 23 66,7%
 2º Internacional 50 28 14 8 6 43 26 17 59,5%
 3º Atlético-MG 49 27 15 4 8 46 34 12 60,5%
 4º Flamengo 49 27 14 7 6 47 37 10 60,5%
 5º Grêmio 48 27 12 12 3 37 23 14 59,3%
 6º Palmeiras 44 26 12 8 6 37 25 12 56,4%
 7º Fluminense 43 28 12 7 9 39 32 7 51,2%
 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 Athletico-PR 37 28 11 4 13 26 28 -2 44,0%
 11º Ceará 36 28 9 9 10 38 39 -1 42,9%
 12º Atlético-GO 35 28 8 11 9 25 32 -7 41,7%
 13º Bragantino 34 28 8 10 10 35 33 2 40,5%
 14º Sport 32 28 9 5 14 24 36 -12 38,1%
 15º Fortaleza 31 28 7 10 11 24 26 -2 36,9%
 16º Vasco 29 27 7 8 12 26 39 -13 35,8%
 17º Bahia 28 28 8 4 16 34 50 -16 33,3%
 18º Goiás 26 28 6 8 14 29 43 -14 31,0%
 19º Botafogo 23 28 4 11 13 25 41 -16 27,4%
 20º Coritiba 21 28 5 6 17 22 39 -17 25,0%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

28ª RODADA / 18/1
Palmeiras x Corinthians 19h Allianz Parque
28ª RODADA / 27/1
Atlético-MG x Santos 19h15 Mineirão
29ª RODADA /HOJE
Sport x Palmeiras 19h Ilha do Retiro
Coritiba x Athletico-PR 19h Couto Pereira
Fortaleza x Grêmio 21h Castelão
29ª RODADA /AMANHÃ
Flamengo x Ceará 16h Maracanã
São Paulo x Santos 16h Morumbi
Internacional x Goiás 16h15 Beira-Rio
Atlético-GO x Bahia 18h15 Antônio Accioly
Vasco x Botafogo 20h30 São Januário
29ª RODADA /SEGUNDA-FEIRA
Bragantino x Atlético-MG 20h Nabi Abi Chedid
29ª RODADA /QUARTA-FEIRA
Corinthians x Fluminense 21h30 Arena Neo Quimica

28ª RODADA /QUARTA-FEIRA
Botafogo 0 x 2 Athletico-PR Nilton Santos

Grêmio 2 x 1 Bahia Arena do Grêmio

Sport 1 x 0 Fortaleza Ilha do Retiro

Coritiba 1 x 2 Goiás Couto Pereira

Flamengo 1 x 2 Fluminense Maracanã

Bragantino 4 x 2 São Paulo Nabi Abi Chedid

28ª RODADA /ONTEM
Ceará 0 x 2 Internacional Castelão

Atlético-GO 0 x 0 Vasco Antônio Accioly

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
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Flamengo

Thuler está no radar 
do Montpellier, que 
quer negociação 
com o Flamengo
Representantes do clube francês vieram ao Brasil, interessados no 
zagueiro, que atualmente segue sem espaço com técnico Rogério Ceni

C
om a janela de transfe-
rências aberta no país, 
os clubes da França co-

meçam a se movimentar no 
mercado para futuras negocia-
ções. É o caso do Montpellier, 
que enviou representantes ao 
Brasil para monitorar jovens 
zagueiros. Eles foram à Gávea, 
na última quinta-feira, assistir 
ao jogo do Flamengo contra o 
Athletico-PR, pela semifinal 
do Brasileirão Sub-20. A ideia 
é observar várias partidas e fa-
zer um levantamento de atle-
tas que possam, futuramente, 
entrar no radar.

Mas há um jogador já apro-
vado pelos observadores e na 
mira do Montpellier: o zaguei-
ro Matheus Thuler, do Flamen-
go. Os representantes do clube 
francês gostam do defensor, 
embora saibam que não será 
fácil tirá-lo do Rubro-Negro e 
levá-lo para a França. 

Pelo momento financeiro 

passou pelo Evian. Na Gávea, 
Túlio teve a companhia de 
Rafael Angioni, que traba-
lha no escritório que agencia 
a carreira de Matheus Thul-
ler, do empresário Giuliano 
Bertolucci.

Matheus Thuler tem 21 
anos e está desde os tempos 
de futsal no Flamengo. Des-
taque nas categorias de base, 
o zagueiro coleciona convo-
cações para a seleção brasi-
leira e já ostentou a faixa de 
capitão na Sub-20. Pelo time 
profissional do Rubro-Negro, 
disputou 42 jogos até agora e 
marcou dois gols, desde 2017, 
quando fez a sua estreia no 
elenco principal. A sua me-
lhor temporada foi em 2019, 
quando entrou em campo 17 
vezes.

Atualmente, Thuler está 
sem espaço com Rogério Ceni 
e não vem sendo mais relacio-
nado pelo treinador. A sua úl-
tima partida foi no dia 24 de 
novembro, contra o Racing, 
pela Libertadores. De lá para 
cá, ele foi relacionado apenas 
para mais um jogo, contra o 
Santos, mas não foi a campo.

irregular que o Montpellier 
vive, a ideia, inicialmente, é 
tentar um empréstimo. A táti-
ca seria adotar a estratégia de 
que o jovem está ficando des-
valorizado, pois não vem sen-
do utilizado pelo técnico Ro-
gério Ceni entre os titulares.

Nenhuma conversa com 
a diretoria do Flamengo foi 
iniciada, pois os representan-
tes do Montpellier querem 
aguardar o melhor momento 
para dar o ‘start’, caso Thuler 
seja o alvo definido no futebol 
brasileiro. 

Os empresários de Thuller 
foram procurados pela repor-
tagem para saber se algum 
contato já teria sido feito. Eles 
confirmaram que observado-
res do clube francês estão no 
Brasil, mas não quiseram dar 
mais detalhes.

Quem tem acompanhado 
os representantes do Mon-
tpellier no Brasil é o ex-joga-
dor Túlio de Melo, que teve 
boas passagens pelo futebol 
francês: de 2005 a 2008 de-
fendeu o Le Mans, de 2008 a 
2013 vestiu a camisa do Lil-
le e na temporada 2013/2014 

Exclusivo!

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

Empresários 

de Thuler con-

firmaram que 

observadores 

do clube 

francês estão 

no Brasil, 

mas não 

deram mais 

detalhes
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Flamengo

GILVAN DE SOUZA / AGENCIA O DIA

 N Um dos grandes aliados do 
Flamengo nas competições é 
o Maracanã. No entanto, nesta 
temporada, o clube tem oscila-
do dentro de casa em jogos do 
Campeonato Brasileiro. Após 
perder para o Fluminense, o Ru-
bro-Negro chegou ao seu pior 
aproveitamento como mandan-
te nos último cinco anos, à frente 
apenas da temporada de 2015.

Atualmente o Flamengo pos-
sui 59,5% de aproveitamento 
jogando no Maracanã, enquan-
to, em 2015, tinha 47%, como se-
gundo números divulgados pelo 
portal “Lancenet!”. Em 2019, 
quando foi campeão brasilei-
ro, o Flamengo quase chegou 

à perfeição. Foram 19 jogos em 
casa, com 17 vitórias e apenas 
dois empates. Porém, com a saí-
da de Jorge Jesus, não conseguiu 
manter o aproveitamento e, com 
isso, vê a chance de conquistar 
mais um Brasileiro ameaçada.

Afinal, não bastasse o ren-
dimento ruim no Maracanã, 
o Flamengo ficou ainda mais 
distante de outra taça após a 
vitória do Internacional por 2 a 
0 sobre o Ceará, quinta-feira, 
em Fortaleza. De acordo com os 
números do matemático Tristão 
Garcia, as chances de título, que 
estavam em 11%, chegaram a 
8% e agora, após a vitória do 
Colorado, caíram para 7%.

TIME TEM PIOR APROVEITAMENTO 
EM CASA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Rogério Ceni 
ainda não deu 
um padrão 
tático ao 
Flamengo, que 
oscila muito 
no Brasileiro

AFP

Thuler já fez 
42 jogos pelo 
Fla e dois gols: 
sua melhor 
temporada 
foi em 2019, 
quando atuou 
17 vezes

DESEMPENHO EM CASA NO BRASILEIRO

2020 59,5% 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

2019 93% 17 vitórias e 2 empates

2018 77% 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

2017 63% 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas

2016 72% 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas

2015 47% 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas
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Fluminense

Rindo à toa: 
Luccas Claro 

está feliz com 
desempenho 

e confiante 
no futuro do 
Fluminense

‘Retomar a confiança’, a 
receita de Luccas Claro no Flu
Motivado após vitória no clássico com o Flamengo, zagueiro quer vaga na Libertadores

U
m dos destaques na vitó-
ria sobre o Flamengo, por 
2 a 1, quarta-feira, no Ma-

racanã, o zagueiro Luccas Cla-
ro, autor do primeiro gol, era a 
imagem da felicidade, ontem, 
no Fluminense. Confiante, ce-
lebrou o fato de o Tricolor ter 
encostado no G-6 do Campeo-
nato Brasileiro. Segundo ele, a 
equipe precisava desse ressul-
tado para a retomada da com-
petição. Mesmo dois dias após 
o clássico, Luccas Claro ainda 
degustava o triunfo.

“Sabor importantíssimo. 
Primeiramente por ser um 
clássico. Vínhamos de três 
resultados negativos, já que, 
contra o Vasco, tomamos um 
gol nos acréscimos. Precisa-
va dessa vitória para a reto-
mada da competição. Estava 
distanciando um pouco da 
Libertadores, para continuar 
na briga precisávamos dessa 
vitória em um jogo dificíli-
mo que foi o de quarta-feira. 
Acredito que a partir des-
sa vitória vamos retomar a 
confiança, o estilo de jogo, 
entendendo o que Marcão e 
Aílton querem para dar uma 
sequencia até o final do cam-
peonato”, frisou o zagueiro.

FLA-FLU INESQUECÍVEL
Quem também está rindo 
à toa, nas Laranjeiras, é o 
goleiro Marcos Felipe, peça 
fundamental para o Flumi-
nense brigar por uma vaga 
na Libertadores. Colecio-
nando boas atuações com a 
camisa 1 do Tricolor no Bra-
sileiro, ele destacou a emo-
ção de se destacar no clássico 
contra o Flamengo

“Foi muito emocionante. 
Primeiro Fla-Flu da minha 
carreira, e a gente nunca es-
quece, principalmente com 
a vitória como foi. Vou guar-
dar com grande carinho. 
Foi muito importante para 
o time também, estávamos 
precisando da vitória na bri-
ga pela vaga na Libertado-
res. Sobre o Flamengo tem 
um gostinho a mais, porque 
é nosso maior rival”, disse 
Marcos ao “UOL”.

DIVULGAÇÃO/FLUMINENSE

A partir dessa 
vitória vamos 
retomar a 
confiança, o 
estilo de jogo, 
para dar uma 
sequencia 
até o final do 
campeonato
LUCCAS 

CLARO,
Zagueiro
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Enquanto Leven Siano en-
tra na Justiça para tentar evi-
tar a posse de Jorge Salgado, 
o presidente eleito no pleito 
de 14 de novembro vai se me-
xendo e conseguiu um golaço 
para o Vasco e com a torcida: 
Benítez está de volta  por mais 
seis meses, tempo que nin-
guém imaginava ser possível. 
Jogador de calibre e que vai 
agregar muito no “campeona-
to à parte” que Luxemburgo 
começou na última rodada. 
Quem agradece é Cano, me-
lhor amigo do camisa 10.

AS CARTAS DE 

SALGADO 

RODADA DE DECISÕES 

O 
clássico entre Vasco e Botafogo, amanhã, 
às 20h30, em São Januário, tem hora e data 
marcada para definir, principalmente, o 

rumo do Alvinegro. Com apenas 23 pontos, o Fo-
gão vê o Vasco com 29 e, justamente, sendo o pri-
meiro time fora do Z-4. O Vasco de Luxemburgo, 
que mostrou ser outro time sob a tutela do Pofexô, 
quer pontuar para se afastar do Z-4 e também, 
quem sabe, sonhar com uma vaga na Sul-America-
na, assim como foi em 2019. Seria um título para o 
Cruzmaltino. Na parte superior, o Flamengo pega 
o Ceará, às 16h, no Maracanã, e, além de ainda pen-
sar no título, já começa a olhar para a vaga direta 
na Libertadores. São Paulo, Inter, Atlético-MG es-
tão na frente e o Grêmio está cheirando o cangote 
rubro-negro na quinta colocação. Só um ponto os 
separa. Dos cariocas, o que está mais tranquilo, 
mas com um grande objetivo, é o Flu. Vitória no 
clássico deu uma moral enorme ao elenco, que en-
frenta o Corinthians fora de casa, adversário direto 
na luta pela pré-Libertadores. Rodada de decisões 
e será assim  até o dia 24 de fevereiro.

 n O atacante, a promessa, 
o jogador que acabou não 
dando certo vai embora. 
Lincoln está de malas pron-
tas para deixar o Flamengo 
e ir para o futebol japonês. 
O destino deve ser o Vissel 
Kobel, time em que joga 
um dos maiores craques 
do futebol mundial: o es-
panhol Iniesta. Já era hora. 
Não tinha mais clima nem 
condições de o atacante 
seguir como opção. Desde 
aquele gol perdido na final 
do Mundial falo isso. Boa 
sorte ao garoto. 

LINCOLN E INIESTA 

JUNTOS

MOICANO DE VOLTA AO CARIOCA?

 nConhecido no futebol ca-
rioca, ele passou pelos quatro 
grandes e fez história pelo Fla-
mengo. O moicano foi sucesso. 
Lembra? Léo Moura está perto 
de acertar com a Portuguesa. 

Richarlyson, multicampeão 
pelo São Paulo, estará no Amé-
rica. Diogo, campeão brasilei-
ro com o Flu, deve aparecer no 
Sampaio Corrêa. É bom revê
-los. Grande fase!

Jesus: ‘Minha 

carreira não 

deixa dúvidas’
Técnico minimiza pressão após maus 
resultados no comando do Benfica

Apesar do mal desempenho 
do Benfica na atual temporada, 
o técnico Jorge Jesus minimi-
zou a pressão que vem sofrendo 
no comando da equipe portu-
guesa. Em entrevista coletiva, 
ontem, o ex-treinador do Fla-
mengo disse que sua carreira 
serve como “blindagem” neste 
momento conturbado.

“A mim não me criam pres-
são. Todos os dias os jogadores e 
os treinadores têm que se justi-
ficar, mas a minha carreira não 
deixa dúvidas. Cometemos al-
guns erros e temos de melhorar, 
disso não há dúvida, mas pres-
são? De quê? De competência 
nunca vou ter, podia ter tido no 
início da carreira. De resulta-
dos? Isso faz parte da carreira 
de um treinador”, afirmou.

Jesus não gostou de ser abor-
dado pelos jornalistas sobre as 
críticas que tem sofrido: “Era 
o que faltava como treinador 

Jorge Jesus está em terceiro lugar com o Benfica no Português

REPRODUÇÃO

do Benfica responder a crí-
ticas que me possam fazer. 
Antes de sair de Portugal já 
era assim e cada vez aconte-
ce mais. São opiniões que as 
pessoas têm, é normal”.

Um fato curioso, inclusi-
ve, aconteceu esta semana. 
Após o empate do Benfica 
com o Santa Clara, Jesus de-
clarou que estava “cansado 
de não estar em primeiro” 
após estacionar na terceira 
colocação do Campeonato 
Português. 

Em resposta, internau-
tas chamaram o Mister de 
volta ao Flamengo, que 
perdeu para o Fluminen-
se no Brasileirão. “O Mis-
ter fez o meu time ganhar 
coisas que eu achei que ja-
mais iria conseguir assistir 
e viver as emoções. Volta, 
Velho”, disse um torcedor 
rubro-negro.

CABEÇA FEITA

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

Luxemburgo: Vasco já mostrou ser outro time sob o seu comando
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Botafogo

Botafogo terá ‘jogo da vida’ amanhã 
Time se concentra dois dias antes de clássico, fundamental para permanência do Alvinegro na Série A

O 
clássico contra o Vasco, 
amanhã, em São Januá-
rio, tem sido tratado 

pela diretoria como o “jogo da 
vida” do Botafogo. De acordo 
com o site “GE, os dirigentes 
se reuniram com os atletas 
para ressaltar a importância 
da partida e anunciaram al-
gumas medidas, como ante-
cipar a concentração - todos 
foram ontem para o hotel.

Ainda segundo o portal, o 
presidente Durcesio de Melo 
e o vice, Vinicius Assumpção, 
têm se aproximado mais do 

VITOR SILVA/BFR

elenco nas última semanas. 
A ideia dos dois é estar cada 
vez mais juntos para buscar 
alternativas que possam aju-
dar a equipe na luta contra o 
rebaixamento.

Atualmente, Botafogo e 
Vasco estão afastados por seis 
pontos na tabela de classifica-
ção do Brasileiro. O Glorioso 
está na na penúltima coloca-
ção, com 23 pontos, enquan-
to o Cruzmaltino aparece em 
16º, com 29.

O presidente Durcesio 
Mello acredita que não há a 

chance de fazer muitas mu-
danças neste momento, a não 
ser na questão motivacional. 
O mandatário quer tentar dar 
“chacoalhada” no grupo para  
livrar o Botafogo do iminente 
rebaixamento.

Na última segunda-feira, o 
mandatário revelou que pre-
tende manter Barroca no co-
mando da equipe por mais 
dois anos, no entanto, as partes 
ainda não conversaram sobre 
a próxima temporada. A nova 
diretoria também quer man-
ter o gerente de futebol Túlio 

Lustosa para a próxima tempo-
rada. Apesar disso, o Alvinegro 
estaria perto de fechar com um 
novo diretor de futebol.

Fato é que integrantes de 
uma organizada do clube van-
dalizaram o Muro dos Ídolos, 
localizado em frente à sede de 
General Severiano, e apagaram 
a imagem de Túlio Lustosa, ex-
jogador alvinegro. A figura de 
Túlio “Guerreiro”, que em cam-
po teve duas passagens pelo 
Alvinegro, amanheceu total-
mente pichada de preto, com a 
inscrição “Lixo”. 

Botafogo está seis 
pontos atrás do 
Vasco na tabela, em 
19º, com 23 pontos. 
O Cruzmaltino, 16º, 
soma 29 pontos

O técnico Eduardo 
Barroca conversa 

com o grupo antes do 
clássico contra o Vasco


