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Após vitória 
heroica no  

Fla-Flu, Tricolor 
decepciona, 
sofre maior 

goleada para o 
Coritnhians na 

história e fica 
longe do Z-4 do 
Brasileiro. P. 4 e 5
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Flamengo

Lincoln deseja 
dar um tempo 
nos treinos 
pelo Mengão
Com oferta para se transferir para o futebol dos Estados Unidos, 
empresários pedem que clube dê 4 dias de folga ao jogador 

C
om o futuro de Lincoln 
ainda indefinido, seus em-
presários pediram ao Fla-

mengo que o atacante se afaste 
dos treinos por quatro dias. O 
período é para que ele atuali-
ze os seus documentos, visan-
do uma transferência futura. 
Atualmente, apenas o Cinci-
natti, dos Estados Unidos, tem 
uma proposta pelo jogador.

Além da equipe norte-ame-
ricana, o Vissel Kobe, do Japão, 
fez oferta por Lincoln. Ele havia 
concordado com o valor salarial 
oferecido pelo clube japonês, 
mas o Flamengo se reuniu no-
vamente com Lincoln, após re-
ceber nova oferta do Cincinat-
ti. A decisão da diretoria gerou 
mal-estar entre os representan-
tes dos japoneses.

Tudo começou no início de 
dezembro, quando Lincoln foi 
afastado do elenco profissional 
para treinar com a categoria 

sub-20. Com a situação cada 
vez mais insustentável no clu-
be, os empresários do jogador 
estavam atrás de um clube in-
teressado nele.

Lincoln foi oferecido a ou-
tras equipes, incluindo o Vissel 
Kobe, do Japão, que tinha ne-
gociação avançada para contra-
tar Maxuel, do Cuiabá. O clube 
japonês, porém, demonstrou 
interesse no atacante do Fla-
mengo e perguntou se poderia 

mesmo confiar na informação 
que a negociação andaria.

No dia 30 de dezembro, o 
Vissel Kobe enviou a primeira 
proposta: empréstimo até de-
zembro, opção de compra de 
5 milhões de dólares, por 80% 
dos direitos, a opção se torna-
ria obrigação se disputasse 65% 
das partidas. O Flamengo re-
cusou a proposta, pois recebeu 

uma outra, nos mesmos mol-
des, do Cincinatti, mas com o 
dinheiro caindo na conta em 
julho, o que é mais vantajoso na 
visão da diretoria. 

Mas a vontade de Lincoln 
de jogar no Japão fez o Fla-
mengo enviar contraproposta 
ao Vissel Kobe, uma de em-
préstimo e uma de compra. 
Na última sexta-feira, os japo-
neses responderam que que-
riam fazer a de empréstimo, 
que ficaria da seguinte for-
ma: 500 mil de dólares à vista 
(R$ 2,7 milhões), com opção 
de compra em 2,5 milhões de 
dólares (R$ 13,5 milhões) por 
75% dos direitos e obrigação 
de compra se Lincoln dispu-
tasse 50% dos jogos.

Tudo parecia encaminha-
do para Lincoln defender o 
Vissel Kobe, mas o Flamengo 
não retornou o documento 
assinado, e, na segunda-fei-
ra, chamou Lincoln para mais 
uma reunião, dizendo que o 
Cincinnati aumentara a pro-
posta, e pediu que o clube ja-
ponês igualasse a oferta, o que 
causou mal-estar entre os re-
presentantes do Vissel Kobe.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Exclusivo!

Além do Cincinatti, 
dos Estados Unidos, 
o Vissel Kobe, do 
Japão, também fez 
oferta por Lincoln



O DIA I QUINTA-FEIRA, 14.1.2021 ATAQUE   3O DIA I QUINTA-FEIRA, 14.1.2021 ATAQUE   3

Fkamengo

Afastado do 

profissional, 

Lincoln chegou 

a treinar com 

jogadores 

da categoria 

sub-20

Os muros 

da Gávea 

amanheceram 

pichados por 

integrantes 

de torcidas do 

Flamengo

REPRODUÇÃO

 N Sem vencer há três jogos, a 
situação de Rogério Ceni no Fla-
mengo não é nada tranquila. No 
entanto, o técnico conta com 
a confiança do vice de futebol, 
Marcos Braz. Em contato com o 
jornalista Paulo Vinicius Coelho, 
reproduzido no portal “globoes-
porte.com”, o dirigente foi bas-
tante incisivo sobre a sua con-
fiança no trabalho do treinador.

 N “Estou com o Rogério até o 
fim. Ele pode saltar do avião sem 

paraquedas que salto atrás e 
ofereço a proteção”, afirmou 
o dirigente sobre o treinador, 
muito criticado pela torcida, que 
pede a sua demissão.

 N O aproveitamento de Rogério 
Ceni com o time do Flamengo 
é de apenas 44,4% e a meta é 
melhorar tal marca já na parti-
da de segunda-feira, contra o 
Goiás, no Estádio Serrinha, em 
Goiânia, às 20 horas, pela 30ª 
rodada do Brasileiro.

DIRIGENTE FECHA COM O TREINADOR

 N Vivendo situação complica-
da no Campeonato Brasileiro, o 
Flamengo teve o muro na sede 
da Gávea pichado mais uma 
vez. O treinador Rogério Ceni e 
o vice de futebol, Marcos Braz, 
foram cobrados pelo autor ou 
pelos autores da pichação. Na 
última terça-feira, houve uma 
manifestação na porta do CT 
Ninho do Urubu.

 N Foram escritas no muro algu-
mas frases como: “Time frou-
xo”, “Respeita nós”, “Fora Ceni”, 

“Fora Braz” e “22.222 é o c…”. O 
número escrito faz referência 
ao fato de Marcos Braz ter sido 
candidato a vereador na últi-
ma eleição. Ele acabou eleito.

 N Braz é um dos defensores 
do trabalho de Rogério Ceni, 
que vem sendo muito criticado 
pelos torcedores do Flamengo. 
No momento, sob o seu co-
mando, o Flamengo entrou 
em campo 12 vezes: são qua-
tro vitórias, quatro empates e 
quatro derrotas.

MURO DE SEDE É PICHADO COM 
CRÍTICAS A CENI E MARCOS BRAZ
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Corinthians

Irreconhecível, Flu 
é atropelado pelo 
Corinthians: 5 a 0

N
a Terra da Garoa, o Corin-
thians proporcionou ao 
seu torcedor uma chuva 

de gols nos implacáveis 5 a 0 
sobre um irreconhecível Flu-
minense, ontem, na Neo Quí-
mica Arena. Na goleada, con-
siderada a melhor atuação do 
clube paulista no Campeonato 
Brasileiro, o Timão embolou 
de vez a disputa de uma vaga 
na Libertadores e, com 42 pon-
tos, em oitavo lugar, encostou 
no Tricolor, sétimo, com 43. Jô, 
Cazares, Fágner, Matheus Vital 
e Luan foram os artilheiros da 
noite na capital paulista.

Embalado pela vitória no 
Fla-Flu, o Fluminense foi para 
São Paulo confiante. Sem Mar-
cão, que se recupera da co-
vid-19, o auxiliar Ailton repe-
tiu a escalação do clássico. Com 
Nino e Nenê no banco como 
opção, o Tricolor apostou suas 
fichas na estratégia do Fla-Flu, 
mas não conseguiu encaixar 
com eficiência contra-ataque 
algum no primeiro tempo. 
Além da encaixada marcação 
do Timão, faltaram velocidade 
e aproximação do trio ofensi-
vo formado por Michel Araú-
jo, Wellington Silva e Fred para 
aproveitar as raras brechas.

Invicto há três rodadas, o Co-
rinthians teve maior posse de 
bola, mas foi a boa movimen-
tação de Mosquito, Cazares e 
Matheus Vital que, paciente-
mente, abriram os espaços na 
defesa tricolor. Aos 25 minutos, 
Jô, atento ao rebote de Marcos 
Felipe, abriu o placar após a 
boa jogada de Mosquito. Ape-
sar da falha, o goleiro fez boa 
defesa na finalização de Vital e 
viu um venenoso chute de Ca-
zares assustar.

A sensação de que a vanta-
gem poderia ter sido mais elás-
tica foi ‘corrigida’ pelo Corin-
thians na volta do intervalo. À 
espera de um contra-ataque, 
o Tricolor provou do próprio 
veneno e, depois de outra boa 
jogada de Mosquito, Cazares 
chutou no canto para marcar 
o segundo, aos nove minutos. 
Não houve tempo para as me-

A goleada de 

ontem foi a 

maior que o 

Corinthians já 

impôs ao Flu-

minense em 

113 partidas 

entre os clu-

bes em toda a 

história

 > São Paulo

Após aguerrida atuação no Fla-Flu, Tricolor sofre apagão no segundo 
tempo, sofre goleada e fica ainda mais distante do G-4 do Brasileiro
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Fluminense

FOTOS DE LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Local: Neo Química Arena. Árbitro: Rafael Traci (SC). Gols: 1° tempo - Jô (25 minutos). 
2° tempo - Cazares(9 minutos), Fagner (15 minutos), Mateus Vital (21 minutos) e Luan 
(44 minutos). Renda e público: Jogo com portões fechados. 

Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio 
Santos; Cantillo n (Camacho), Gabriel, 
Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira), 
Cazares (Luan) e Mateus Vital (Léo Natel); 
Jô (Everaldo).
Técnico: Vagner Mancini

Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson 

n (Lucca), Yuri Lima, Michel Araújo (Nenê), 
Yago Felipe e Wellington Silva (Caio 

Paulista); Fred n (Martinelli).
Técnico: Ailton Ferraz 

CORINTHIANS 5 FLUMINENSE 0
FICHA DO JOGO

Fred para no 
goleiro Cássio: 
o atacante 
tricolor teve 
atuação 
apagada e foi 
substituído

Cassio fica 
com a bola 
na disputa 

com Danilo 
Barcelos: 

corintiano fez 
um golaço

 n O Fluminense está totalmente 
focado nas últimas partidas do 
Brasileiro, em busca de uma vaga 
na Libertadores, mas, fora de 
campo, a diretoria trabalha pen-
sando na próxima temporada. 
De acordo com informações do 
portal “NetFlu”, Roger Machado 
seria o favorito para assumir o 
Tricolor no lugar de Marcão.

Sem clube desde setembro, 
quando deixou o Bahia, o trei-
nador, de 45 anos, tem história 
no Fluminense. Ele defendeu o 
Tricolor de 2006 a 2008 e fez o 

gol do título da Copa do Brasil 
de 2007. Ainda encerrou a sua 
carreira no Fluminense. Como 
técnico, Roger Machado já dirigiu 
o Grêmio, o Palmeiras, o Atlético
-MG e o Bahia. 

De acordo com o portal, dois 
fatores dificultariam o acerto 
com Roger. O primeiro seria o pe-
dido do técnico por garantias de 
salários em dia. O segundo seria 
que o técnico só teria interesse 
de voltar a trabalhar, após o fim 
da pandemia da Covid-19, algo 
ainda sem previsão de acontecer.

ROGER MACHADO: ‘PLANO A’

xidas de Ailton surtirem efei-
to. Na tentativa de aumentar 
o poderio ofensivo, Hudson 
e Michel Araújo foram saca-
dos para a entrada de Lucca e 
Nenê, respectivamente.

Com mais espaço, o Corin-
thians aumentou o volume. 
Sem marcação, Fágner rece-
beu o lançamento de Cantillo 
e, num chute cruzado, fez o 
terceiro, aos 15. O Fluminen-
se foi à lona. Com a marcação 
frouxa, Matheus Vital aumen-
tou, num belo gol, aos 21 mi-
nutos. Cada vez mais perdido 
e recuado, o Tricolor viu Luan 
marcar o quinto gol, aos 45, e 
decretar a sua maior derrota 
na história do confronto.

VOCÊ SABIA
O Flu segue na 
sétima colocação no 
Brasileiro, com 43 
pontos, mas distante 
do G-4, que dá vaga 
direta à Libertadores
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

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 29 16 8 5 49 27 22 64,4%

 2º Internacional 53 29 15 8 6 44 26 18 60,9%

 3º Atlético-MG 50 28 15 5 8 48 36 12 59,5%

 4º Flamengo 49 28 14 7 7 47 39 8 58,3%

 5º Grêmio 49 28 12 13 3 37 23 14 58,3%

 6º Palmeiras 47 27 13 8 6 38 25 13 58,0%

 7º Fluminense 43 29 12 7 10 39 37 2 49,4%

 8º Corinthians 42 28 11 9 8 35 30 5 50,0%

 9º Santos 42 28 11 9 8 39 35 4 50,0%

 10º Ceará 39 29 10 9 10 40 39 1 44,8%

 11º Athletico-PR 38 29 11 5 13 26 28 -2 43,7%

 12º Atlético-GO 36 29 8 12 9 26 33 -7 41,4%

 13º Bragantino 35 29 8 11 10 37 35 2 40,2%

 14º Sport 32 29 9 5 15 24 37 -13 36,8%

 15º Vasco 32 28 8 8 12 29 39 -10 38,1%

 16º Fortaleza 32 29 7 11 11 24 26 -2 36,8%

 17º Bahia 29 29 8 5 16 35 51 -16 33,3%

 18º Goiás 26 29 6 8 15 29 44 -15 29,9%

 19º Botafogo 23 29 4 11 14 25 44 -19 26,4%

 20º Coritiba 22 29 5 7 17 22 39 -17 25,3%

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

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 /QUINTA-FEIRA
Ceará 0 x 2 Internacional Castelão

Atlético-GO 0 x 0 Vasco Antônio Accioly

29ª RODADA /SÁBADO
Sport 0 x 1 Palmeiras Ilha do Retiro

Coritiba 0 x 0 Athletico-PR Couto Pereira

Fortaleza 0 x 0 Grêmio Castelão

29ª RODADA /DOMINGO
Flamengo  0 x 2 Ceará Maracanã

São Paulo 0 x 1 Santos Morumbi

Internacional 1 x 0 Goiás Beira-Rio

Atlético-GO 1 x 1 Bahia Antônio Accioly

Vasco 3 x 0 Botafogo São Januário

29ª RODADA /SEGUNDA-FEIRA
Bragantino  2 x 2 Atlético-MG Nabi Abi Chedid

29ª RODADA /ONTEM
Corinthians  5 x 0 Fluminense Arena Neo Quimica

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

 n O anúncio de Benítez é mais 
um motivo para a torcida do 
Vasco se alegrar em 2021. 
Com a chegada de Luxem-
burgo e a nova diretoria já 
trabalhando, o meia é a cere-
ja do bolo para a reta final da 
temporada. Agora Luxa terá 
que quebrar a cabeça pra me-
xer no meio. Vai tirar quem? 
Bruno Gomes, Juninho, Leo 
Gil ou Pikachu? Quero ver... 
Mas dizem que esse problema 
é bom. É mesmo. Que o Vasco 
se livre e ainda belisque uma 
vaga na Sul-Americana.

OFICIALMENTE 
DO VASCO 

DANIEL CASTELO BRANCO

COBRANÇA FAZ BARULHO 

E
ntendo que muitos não concordam com a 
cobrança feita pelos torcedores do Flamen-
go no Ninho do Urubu. Se for para analisar o 

contexto recente, onde já se viu cobrar um grupo 
que ganhou seis títulos em menos de dois anos? 
Seria inimaginável em qualquer clube. Só que o 
Flamengo não é qualquer clube. É o de maior tor-
cida do Brasil e a cobrança lá é diferente. Como 
um time com a maior folha salarial do país perde 
de forma vergonhosa para o Ceará no Maracanã? 
Como esse mesmo time é eliminado das princi-
pais competições e vê o título do Brasileirão esca-
par? Torcedor apoia nos momentos bons e cobra 
nos ruins. Contanto que não tenha agressão, eles 
estão no direito. Aliás, parece que surtiu efeito, já 
que os líderes e capitães vieram a público falar e 
frisar que seguem como grupo e trabalhando em 
prol do Rubro-Negro. Respeito quem pensa dife-
rente, mas a pressão da torcida é essencial para to-
dos não se esquecerem de que o Flamengo é isso: 
gigante e com milhões de torcedores apaixonados.

Flamengo sofre pressão da torcida, e líderes garantem dedicação

 nNão tem jeito. Entre polê-
micas, simpatia e antipatia 
de muitos, Neymar voltou 
de lesão e, como já é de cos-
tume, decidiu uma final de 
campeonato fazendo gol. A 
partida foi pela Supercopa 
da França, contra o Olym-
pique de Marselha. Ele co-
meçou no banco, entrou e 
decretou o placar por 2 a 1 
para o Paris Saint-Germain. 
O maior craque de uma ge-
ração inteira do Brasil conti-
nua aprontando, principal-
mente nos gramados.

VOLTOU COM 
GOL E TÍTULO 

ÚLTIMO SUSPIRO COM REUNIÃO 

 n O novo presidente Durcesio Mello teve reunião seríssima 
com o elenco alvinegro. Ele cobrou comprometimento para 
a reta final do Brasileiro. Muitos já dão o Alvinegro como 
rebaixado, mas o mandatário afirmou que tem confiança no 
trabalho de Barroca e tentou motivar os jogadores. Fez o seu 
papel, pois sabe que a próxima temporada pode ser cruel. 
Era o cabível, já que em campo ele não entra. 

DIVULGAÇÃO
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Botafogo

Pressão da torcida pode fazer 
diretoria desistir de Barroca
Com Botafogo praticamente rebaixado, técnico vem recebendo muitas críticas

O 
presidente do Bota-
fogo, Durcesio Mello, 
afirmou, logo após ser 

eleito, que tem o interesse de 
manter Eduardo Barroca no 
comando da equipe na pró-
xima temporada. Porém, de 
acordo com informações do 
portal “UOL”, essa situação 
pode não acontecer. As críti-
cas dos torcedores ao trabalho 
do técnico devem acabar mu-
dando os planos da diretoria.

Boa parte dos torcedores 
alvinegros já se manifestou 
de forma contrária à per-
manência, com pedidos por 
mudanças mais drásticas no 
departamento de futebol tão 
logo a temporada 2020 ter-
mine, em fevereiro. 

Em sua segunda passagem 
pelo Botafogo, Eduardo Barro-
ca dirigiu a equipe em quatro 
jogos. Foram três derrotas e 
apenas uma vitória. O Glorio-
so tem nove jogos até o fim do 
Brasileiro para tentar se livrar 
de novo rebaixamento à Série B.

Com a confirmação de uma 
lesão no músculo adutor da 
coxa direita, Rafael Forster se-
gue sem previsão de volta ao 
Botafogo e reduz ainda mais 
as escassas opções de Eduardo 
Barroca para enfrentar o San-
tos, domingo, às 16h, na Vila 
Belmiro. O zagueiro era o fa-
vorito para substituir Marcelo 
Benevenuto, suspenso. O jovem 
Sousa foi escalado ao lado de 
Kanu na derrota por 3 a 0 para 
o Vasco, em São Januário.

O departamento médico al-
vinegro atualizou a situação de 
Luiz Otávio, que iniciou o traba-
lho de transição e tem chances 
de ser relacionado. O volante 
sentiu um desconforto na coxa 
antes do do clássico com o Vas-
co. Os exames realizados não 
constataram lesão muscular. 

Penúltimo colocado no 
Campeonato Brasileiro, em 
19º lugar, com 23 pontos ga-
nhos, o Botafogo vive um mo-
mento dramático, com risco 
de 98% de queda para a Série 
B, de acordo com o ‘Infobola’. 
Contra o Santos, tentará in-
terromper a sequência de três 
derrotas na competição.

Alvinegros 
querem 
mudanças 
drásticas no 
departamen-
to de futebol 
ao fim desta 
temporada, 
em fevereiro

Em sua 

segunda 

passagem 

pelo Botafogo, 

Barroca tem 

três derrotas e 

uma vitória
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Vasco

Benítez já pode vestir a camisa 10 
Livre de lesão na panturrilha, meia tem nome no BID e faz recondicionamento para pegar o Coritiba

D
e volta à Colina, Benítez 
teve o nome publicado no 
Boletim Informativo Diá-

rio (BID) da CBF, ontem, e está 
apto para vestir a camisa 10 do 
Vasco novamente. A decisão de 
relacioná-lo ou não para o con-
fronto com o Coritiba, sábado, 
às 21h, em São Januário, está 
nas mãos de Vanderlei Luxem-
burgo. Com mais duas sessões 
de treino programadas, Luxa 
avaliará a evolução do argenti-
no antes de definir se ele ficará 
no banco de reservas na próxi-
ma rodada do Brasileiro.

Sem jogar desde 13 de de-
zembro, quando sofreu uma 
lesão na panturrilha esquerda 
contra o Fluminense, Benítez 
se reapresentou curado no CT 
do Almirante, onde iniciou tra-
balho de recondicionamento 
físico. A expectativa é de que 
ele tenha condições de ser op-
ção no banco de reservas.

“Benítez entendeu as nossas 
ideias e fez tudo o que a gente 
queria. Ele ficou um tempo pa-
rado, mas se manteve em ativi-
dade de alguma forma. Encur-
tando os caminhos dentro do 
campo, a gente vai conseguir 
com que ele responda o mais 
rápido possível”, disse o prepa-
rador físico Daniel Felix, em en-
trevista à ‘VascoTV’.

Após a prorrogação do em-
préstimo ao Independiente
-ARG, Luxemburgo conta com 
o reforço para a reta final do 
Brasileirão. Em 15º lugar, com 
32 pontos, o Vasco voltou a 
respirar na competição após o 
empate com Atlético-GO, em 
Goiânia, e a vitória sobre o Bo-
tafogo, em São Januário, mas 
ainda não eliminou o risco de 
rebaixamento.

LEVEN SIANO PERDE

O desembargador Custódio de 
Barros Tostes, da Primeira Câ-
mara Cível do Tribunal de Jus-

Martín Benítez segue  

no Vasco e aprimora  

a forma para voltar l 

ogo aos gramados

tiça do Estado do Rio de Janei-
ro, rejeitou os pedidos de efeito 
suspensivo de Leven Siano e 
Roberto Monteiro e manteve 
Jorge Salgado como presidente 
eleito do Vasco. A informação 
foi dada em primeira mão pelo 
portal “Esporte News Mundo”.

“Em conclusão do que venho 
defundamentar, é fato notório 
que, em 17/12/2020, Leven Sia-
no praticou ato incompatível 
com a vontade de recorrer, 
quando declarou, em nota pú-
blica, que acatava ‘o resultado 

como eu mesmo propus’”, argu-
mentou o desembargador em 
trecho de sua decisão.

O desembargador confir-
mou como inválida a eleição 
para presidente do Vasco no dia 
7 de novembro de 2020, em São 
Januário, quando Leven Siano 
foi vitorioso. O pleito não ga-
rantiu votação não presencial, 
o que foi possível somente em 
14 de novembro, quando Jorge 
Salgado foi o vencedor. 

Na esfera estadual, estes 
embargos de declaração irão a 

julgamento pelo colegiado da 
Primeira Câmara Cível do TJ, 
que rejeitou os recursos de Le-
ven e Monteiro, invalidando a 
eleição presidencial presencial 
do Vasco em novembro. Não há 
data marcada para o julgamen-
to dos embargos no colegiado, 
mas será após a posse de Jorge 
Salgado, na próxima semana. 
Ainda há um pedido liminar 
feito pelo partido Solidariedade 
ao STF para impedir a posse de 
Salgado. O caso está nas mãos 
do ministro Luiz Fux.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Tribunal rejeitou 
pedido de efeito 
suspensivo de Leven 
Siano e manteve 
Jorge Salgado como 
presidente do Vasco


