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De cabeça 
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Um dia após a 
humilhante goleada 
para o Corinthians, 
Fluminense junta 
os cacos e tenta não 
perder o rumo de 
vez no Campeonato 
Brasileiro. Meta é dar a 
volta por cima para ir à 
Libertadores. P. 4 e 5



2   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 15.1.2021  I  O DIA2   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 15.1.2021  I  O DIA

Botafogo

Durcesio Mello dá ultimato no Fogão
Em carta à torcida, presidente cobra mudanças contra o rebaixamento: ‘Deixei clara a minha insatisfação’ 

E
m carta aberta à torcida 
do Botafogo, o presidente 
Durcesio Mello afirmou 

que houve cobranças ao grupo 
e garantiu que multas foram 
aplicadas aos jogadores que 
não vinham se comprometen-
do. A mensagem foi publicada 
no site oficial do clube. Além de 
passar uma mensagem de con-
fiança aos jogadores em reunião 
na última terça-feira, no Nilton 
Santos, o mandatário disse ter 
deixado clara sua insatisfação e 
inconformismo com a campa-
nha no Campeonato Brasileiro.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

“É necessário um posiciona-
mento direto com o torcedor 
sobre os acontecimentos ao 
longo dos últimos dias, os pri-
meiros sob a nova administra-
ção. É importante deixar claro 
que não estamos satisfeitos 
com os resultados da equipe 
profissional. Não se pode admi-
tir o Clube exposto a essa crítica 
situação sem sinais sólidos de 
reversão do quadro”, diz parte 
da carta de Durcesio Mello. 

“Aos jogadores, disse que 
confio e acredito no trabalho 
deles. Mas deixei clara a minha 

insatisfação e inconformismo 
com os resultados e a campa-
nha até aqui. Cobranças são 
necessárias de forma dura, 
com o máximo compromisso 
e responsabilidade de todos os 
envolvidos com a instituição. 
Houve erros, de todas as partes, 
que servirão de aprendizado. 
Cabe informar que foram apli-
cadas multas em atletas com 
os quais entendemos não estar 
havendo o comprometimento 
com o Botafogo e seus compa-
nheiros de trabalho”, prossegue 
o presidente na carta.

“Também está em curso um 
processo de reavaliação e rees-
truturação do elenco e do De-
partamento de Futebol consi-
derando os cenários para 2021. 
Não podemos mais esperar. O 
clube está em processo irrever-
sível de reformulação do seu 
modelo de gestão, alinhado às 
melhores práticas de governan-
ça corporativa, visando um Bo-
tafogo moderno, profissional 
e vencedor. Os frutos virão na 
linha do tempo, com trabalho 
sob sólidos alicerces”, finaliza 
Durcesio Mello.

Durcesio multou 
jogadores sem 
comprometimento 
com o clube e 
com os próprios 
companheiros

Na bronca: 
Durcesio 

se reuniu 
com os 

jogadores e 
fez algumas 

cobranças
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Flamengo

A 
recuperação de Thia-
go Maia tem sido sur-
preendente no Flamen-

go. O jogador, de 23 anos, rea-
lizou uma operação no liga-
mento do joelho no começo 
de dezembro e já realiza todo 
trabalho no Ninho do Urubu, 
em tempo integral. O staff do 
clube tem considerado sua 
recuperação como “acima da 
média’. As informações são do 
portal “globoesporte.com”.

O volante faz atividades de 
fisioterapia, com exercícios 
específicos na academia e pis-
cina para fortalecer o local da 
cirurgia. O retorno do atle-
ta aos trabalhos no grama-
do ainda não tem data para 
acontecer. No entanto, existe 
a possibilidade de que o seu 
período de afastamento seja 
encurtado.

A previsão conservadora 
inicial era de que Thiago Maia 
ficasse até oito meses sem jo-
gar futebol. Porém, com o seu 
tratamento evoluindo desta 
forma, o seu retorno pode 
acabar sendo menos demo-
rado. O jogador teve recons-
truído o ligamento cruzado 
anterior e também o canto 
posterolateral. 

Thiago Maia se lesionou no 
empate com o Atlético-GO, 
dia 14 de novembro. Ele teve 
o seu empréstimo com o Fla-
mengo estendido até o fim do 
ano. O volante chegou ao Fla-
mengo no começo de 2020 e 
pertence ao Lille.

Já a novela envolvendo o 
atacante Lincoln parece es-
tar próxima do fim. Segundo 
o portal “UOL”, o Flamengo se 
acertou com o Vissel Kobe, do 
Japão, e os documentos que sa-
cramentarão a venda do joga-
dor serão serão assinados hoje. 

A ideia inicial dos japone-
ses era contratar o atacante 
por empréstimo. No entan-
to, diante da concorrência 
do Cincinnati F.C, dos Esta-
dos Unidos, que acenou com 
uma proposta de compra, o 
Vissel Kobe decidiu contra-
tá-lo em definitivo. O clube 
japonês sempre foi a prefe-
rência de Lincoln.

REPRODUÇÃO

Após novela e 
concorrência do 
Cincinnati-EUA, o 
atacante Lincoln  
foi vendido para o 
Vissel Kobe-JAP 

Após três tropeços segui-
dos no Campeonato Brasi-
leiro e protesto da torcida na 
porta do Ninho do Urubu, o 
Flamengo vive momento 
conturbado. Um dos princi-
pais jogadores da equipe, o 
uruguaio Arrascaeta falou 
sobre o mau momento do 
Rubro-Negro na temporada.

“Começamos bem o ano, 
mas fomos caindo. Ficamos de 
fora da Libertadores, da Copa 
do Brasil e perdemos várias 
partidas do Brasileirão. O clima 
não tem sido dos melhores”, 
afirmou o uruguaio em entre-
vista ao portal “Sport 890”.

Ao ser questionado sobre 
a razão de o Flamengo estar 
passando por este momento, 
Arrascaeta citou a ida de Jorge 
Jesus para o Benfica: “O ano de 
2019 foi mágico. A saída de Je-
sus foi uma perda grande. Nós 
sentimos (o impacto) muito”.

ARRASCAETA 

LAMENTA O 

MAU MOMENTO 

Em recuperação ‘acima da 
média’, Thiago Maia já treina
Jogador, que sofreu grave lesão em novembro, pode encurtar período de afastamento

Thiago Maia 
faz exercícios 
na piscina: 
recuperação 
está 
superando 
expectativas
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Fluminense

Abatido, Ailton lamenta goleada para o Corinthians, mas fala 
em levantar a cabeça e em pensar no duelo contra o Sport

A 
vexaminosa goleada por 
5 a 0 sofrida para o Co-
rinthians, a maior que 

o Fluminense já levou no his-
tórico de confrontos contra o 
clube paulista, ainda ecoa nas 
Laranjeiras. Ontem, um dia 
após a apática atuação, na Neo 
Quimica Arena, o sentimento 
entre os tricolores era de triste-
za e perplexidade. 

Ailton, auxiliar de Marcão, 
que novamente substituiu o 
treinador, afastado pela co-
vid-19, era um dos mais abala-
dos. Mesmo incomodado com 
a goleada - a maior sofrida pelo 
Fluminense em 15 anos -, ele 
afirmou que o Tricolor precisa 
tirar lições do péssimo resulta-
do, que o manteve em sétimo 
lugar no Brasileiro, longe do Z-4 
e ameaçado de não conseguir 
vaga na Libertadores.

“Uma noite para apagarmos 
da história do Fluminense, para 
tirar muitas lições. Para que não 
cometamos mais os erros. É 
triste um time que vem de uma 
vitória tão importante sobre 
um rival (2 a 1 no Flamengo) 
tomar de cinco gols. Temos que 
analisar bem onde foram os er-
ros. Temos que levantar a cabe-
ça porque já temos jogo sábado 
(amanhã). Pensar grande para 
ganharmos do Sport”, frisou.

A última vez em que o Flu-
minense sofreu uma goleada 
por cinco gols de diferença foi 
em 2005, quando levou 6 a 1 
do Paraná, também pelo Cam-
peonato Brasileiro. Ailton teve 
dificuldades de explicar o que 
levou a equipe a repetir a dose.

“A resposta fica até difícil. Fi-
zemos contra o Flamengo um 
segundo tempo muito bom. 
Viemos para um confronto di-
reto e não tivemos resposta nos 
dois tempos. O sentimento é de 
muita tristeza. O Fluminense é 
um time gigante. Nós respeita-
mos muito o Corinthians, mas 
não era para tomarmos uma 
goleada”, disse.

Já visando a próxima tempo-
rada, a diretoria corre atrás de 
reforços: acertou com Samuel 
Xavier, lateral-direito do Cea-

rá, e Rafael Ribeiro, do Náutico. 
Mas, além do elenco principal, 
o clube quer reforçar o sub-23, 
criado em 2020 e que em seu 
primeiro ano chegou à semifi-
nal do Brasileiro. 

Segundo o site “ge.com”, o 
nome monitorado é o de Wal-
lisson, volante de 23 anos do 
Volta Redonda. Ele participou 
do último Carioca pelo Volta-
ço e foi um dos destaques do 
time na vitória por 3 a 0 sobre 
o Fluminense. Wallisson deu 
a assistência no primeiro gol e 
causou a expulsão de Egídio, ao 
sofrer uma tesoura voadora em 
contra-ataque. 

Os dirigentes tricolores já 
fizeram uma consulta ao Vol-
ta Redonda, mas ouviram que 
a negociação só será possível 
após o Estadual de 2021. A ideia 
do Fluminense é tratar a con-
tratação como fez com Wagni-
nho, do Náutico, que vem sen-
do testado primeiro no sub-23, 
e, se for bem, terá chances no 
profissional. 

Wallison chegou ao Volta 
Redonda em 2019 e se desta-
cou na série C do Brasileirão, 
estendendo seu contrato até 
outubro de 2024. Seus direitos 
econômicos são divididos igual-
mente entre o Voltaço e o Serra 
Macaense, de Macaé (RJ).

A última vez que o 
Flu havia perdido 
por cinco gols fazia 
15 anos: 6 a 1 para 
o Paraná, pelo 
Brasileiro de 2005

‘Uma noite para 
apagarmos da 
história do Flu’
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Fluminense

Abatido, Ailton 
ainda tenta 
encontrar uma 
explicação 
para a goleada 
sofrida para o 
Corinthians

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 /QUARTA-FEIRA
Corinthians  5 x 0 Fluminense Arena Neo Quimica

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
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Pela primeira vez na 
história, Maracanã irá 
coroar um brasileiro 
campeão da Liberta
Estádio já recebeu algumas finais, mas nunca viu um clube do 
país erguer a taça. O primeiro será Palmeiras ou Santos, dia 30

A 
final entre Palmeiras e 
Santos, no próximo dia 
30, será a primeira na 

história que o Maracanã irá 
coroar um clube brasileiro 
campeão da Libertadores. O 
palco já foi utilizado na deci-
são da competição em algu-
mas oportunidades, porém, 
em apenas uma o campeão do 
torneio foi decidido no está-
dio e naquela ocasião não foi 
uma equipe do futebol penta-
campeão mundial.

Flamengo, Santos e Flu-
minense já mandaram jogos 
de final de Libertadores no 
Maracanã. O Peixe e o Ru-
bro-Negro se sagraram cam-
peões em 1963 e em 1981, po-
rém, o jogo que valeu a taça 
acabou não sendo disputado 
no Rio de Janeiro. 

A equipe de São Paulo le-
vantou a taça pela segunda 
vez ao bater o Boca Juniors, 
em Buenos Aires, enquanto 

DIVULGAÇÃO

o Rubro-Negro de Zico & Cia. 
levantou o troféu em Monte-
vidéu, no Uruguai, depois de 
derrotar o Cobreloa.

Único clube brasileiro a fa-
zer uma finalíssima da Liber-
tadores no Maracanã, o Flu-
minense decidiu a competição 

cisão foi para a prorrogação e 
depois para os pênaltis. Os vi-
sitantes venceram nas penali-
dades e conquistaram o título 
inédito, calando a torcida trico-
lor no estádio.

Palmeiras e Santos farão 
a primeira final entre clubes 
brasileiros do mesmo estado 
na competição. A partida, que 
não irá contar com a presen-
ça de público, ficará eterni-
zada na história do estádio, 
como o dia que o Maracanã 
foi pela primeira vez palco de 
um clube brasileiro campeão 
da Libertadores.

Esta é a terceira vez que 
clubes brasileiros decidem 
uma Libertadores. A primei-
ra vez foi em 2005, quando 
o São Paulo bateu o Atléti-
co-PR nas finais e ergueu a 
taça. Em 2006, foi a vez de o 
Internacional levar a melhor 
sobre o São Paulo e celebrar a 
conquista continental.

O Maracanã já recebeu algumas finais 
de Libertadores, mas nunca viu um 

clube brasileiro erguer a taça

contra a LDU, do Equador, em 
2008. O Tricolor levou a melhor 
por 3 a 1 no tempo normal, mas 
por ter perdido em Quito, a de-
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Jesus celebra 
Abel na final da 
Libertadores 
‘Já que não posso estar lá, que haja um 
português’, disse ex-técnico rubro-negro

A
tual campeão da Li-
bertadores com o Fla-
mengo, o técnico Jorge 

Jesus se mostrou feliz com a 
possibilidade de um treina-
dor português conquistar 
novamente a principal com-
petição de clubes do futebol 
sul-americano. Em entrevis-
ta coletiva, ontem, o ídolo ru-
bro-negro e atual comandan-
te do Benfica-POR, disse que 
chegou a conversar com Abel 
Ferreira, atual técnico do Pal-
meiras, antes de a equipe pau-
lista jogar a semifinal contra o 
River Plate-ARG.

“O Abel Ferreira na final 
não é nada de novo. Já tive 
oportunidade de falar com 
ele, antes de ele eliminar o 
River Plate. Disse a ele que 
estaria um novo português 
no Maracanã, já que não pos-
so estar lá. Antes de eliminar 
o River Plate, já tinha essa 

Jorge Jesus encheu a bola de seu compatriota, Abel Ferreira

DIVULGAÇÃO

opinião e disse isso a ele”, 
revelou Jorge Jesus.

ENCONTRO NA CHAMPIONS

Vale lembrar que Jesus e 
Abel se enfrentaram re-
centemente. No início da 
temporada europeia, o 
PAOK, da Grécia, então 
comandado por Abel Fer-
reira, eliminou o Benfica 
de Jesus ainda na fase pre-
liminar da Liga dos Cam-
peões da Europa. 

Jesus, inclusive, atra-
vessa momento muito di-
fícil em Lisboa, já que não 
tem feito o Benfica render 
em campo. Criticado pelos 
‘adeptos’ do clube portu-
guês, o treinador ainda é 
reverenciado pela torcida 
do Flamengo, que pede Je-
sus novamente no coman-
do do Flamengo, em substi-
tuição a Rogério Ceni.

APÓS TÍTULO EM 2019... em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nAntes das semifinais da Li-
bertadores — Palmeiras x Ri-
ver e Santos x Boca Juniors 
—, a Conmebol divulgou uma 
arte nas redes sociais com os 
times argentinos caminhan-
do para a final no Maracanã 
e os rivais paulistas apenas 
olhando. O que aconteceu? A 
final será entre Santos e Pal-
meiras, que farão a decisão no 
Maracanã, no dia 30. Um tapa 
sem luva na cara da institui-
ção, que tem birra contra os 
brasileiros. Parabéns, Santos 
e Palmeiras. Grande fase!

RESPOSTA 

À CONMEBOL 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A NECESSIDADE 
DO COMANDANTE 

S
empre falei: o Fluminense foi um time de 

Guerreiros durante todo esse tempo em que 

Odair Hellmann esteve à frente. A sétima 

colocação do Brasileiro não é acaso. Um elenco 

que lutava, brigava, era organizado e jogava da 

mesma forma dentro e fora de casa. Depois que 

ele foi para o mundo árabe, isso se perdeu. A vi-

tória contra um apático Flamengo escondeu que 

esse espírito de guerreiros foi se perdendo sem 

comando. Gosto do Marcão e do Ailton, nomes 

históricos no clube. Mas o Flu precisa de um téc-

nico. Não só pela goleada acachapante por 5 a 0 

para o Corinthians, mas por dois motivos. O pri-

meiro é que, agora com o G8 do Brasileiro, o Flu-

minense não pode deixar a vaga escapar de jeito 

nenhum. Seria um banho de água fria. Segundo, 

que, se conseguir a classificação, a pré-Libertado-

res começa no dia 3 de março, uma semana após 

o fim do Brasileirão. Quem em uma semana vai 

implantar algo de diferente? Ou vai para a maior 

competição da América com auxiliares? 

Odair 
Helmmann 
teve um time 
de Guerreiros 
sob o seu 
comando

 nMuitas notícias saíram 
nos últimos dias sobre os 
problemas que o elenco 
do Flamengo tem. Até em 
“panelas” foi falado. O Fla 
e os jogadores envolvidos 
negaram tudo e disseram 
que o Rubro-Negro é uma 
família. O que intriga é que, 
após tudo isso, Ceni ficou 
horas conversando com o 
grupo todo no CT do Ninho. 
Será que era tudo mentira 
e não tinha problema? Por 
que tanta conversa e não 
tanto treino?

A REUNIÃO DE 

ROGÉRIO CENI 

JORGE SALGADO VAI TOMAR POSSE 

 nLeven Siano tenta na Justiça evitar a posse de Jorge Sal-
gado como presidente do Vasco, mas parece que não vai 
conseguir. Após sofrer declínio no Tribunal de Justiça do 
Rio, o Supremo Tribunal Federal negou a liminar de ur-
gência do Solidariedade, com o mesmo intuito. As decisões 
ficam para depois do dia 20, quando Salgado toma posse. 
Espero que isso seja respeitado. O Vasco precisa de paz.
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Vasco

STF nega 
liminar e posse 
de Salgado  
no Vasco é 
mantida
Tribunal ignora pedido do Solidariedade 
e candidato eleito no pleito virtual de 
dezembro tem posse marcada para dia 20

O Superior Tribunal de 
Justiça negou ontem o 
pedido de liminar do 

Solidariedade, favorável ao 
reconhecimento da vitória 
de Luiz Roberto Leven Siano 
na eleição do Vasco, realiza-
da no dia 7 de novembro de 
2020, e consequentemente, 
a posse no próximo dia 20. 
A decisão do presidente do 
STF, Luiz Fux, mantém Jorge 
Salgado, vencedor do novo 
pleito, no formato virtual, no 
dia 14 de dezembro, como o 
sucessor de Alexandre Cam-
pello na presidência admi-
nistrativa do clube.

Com a negativa do pedido 
de urgência para avaliação da 
ação movida pelo partido po-
lítico Solidariedade, a decisão 
da 1ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janei-
ro (TJ-RJ) está mantida. Luiz 
Fux encaminhou o caso ao mi-
nistro Dias Toffoli, relator do 
processo, que volta de férias 
no início de fevereiro. Portan-
to, não há previsão para a po-
sicionamento do magistrado. 

“(...) A análise dos autos re-
vela que o presente caso não 
se enquadra no artigo 13, inci-
so VIII, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal. 
Em que pese a relevância da 
liberdade associativa, a possi-
bilidade de iminente investi-
dura de candidato a presiden-
te de agremiação desportiva 
não reveste a questão da ur-
gência necessária para fins de 
atuação da Presidência desta 
Corte. Encaminhe-se o pro-
cesso, por conseguinte, ao Sr. 
Relator, para as providências 
que entender cabíveis. Publi-
que-se”, avaliou Fux.

Caso Leven Siano não apre-
sente um novo trunfo nos pró-
ximos dias, o rito de sucessão 
de poder na Colina deve se-
guir o fluxo. De acordo com 
o estatuto do Vasco, Roberto 
Monteiro, presidente do Con-
selho Deliberativo e aliado de 
Leven Siano, é quem convo-
cará a posse. A seis dias da 
cerimônia, ainda não houve 
convocação para a cerimônia 
de posse de Jorge Salgado.

Com posse 
assegurada, 

Jorge Salgado 
(D) anunciou o 

plano de ‘100 
dias’ para  

o Vasco

REPRODUÇÃO

 N Após semanas de uma 
novela que parecia intermi-
nável, Benítez acertou a sua 
permanência no Vasco. Ao 
conceder entrevista na Vas-
co TV, o argentino explicou 
porque sempre desejou con-
tinuar no clube, após o em-
préstimo inicial.

“Estou muito feliz por-
que o Vasco te gera algo que 
você está dentro do Vasco. O 
Vasco te faz sentir algo que o 
torna um torcedor a mais do 
clube. Estava com muita von-
tade de voltar. O treinador 
me chamou, e estou muito 
agradecido a ele”, afirmou.

BENÍTEZ: ‘É UM 
CLUBE QUE TE 
FAZ TORCEDOR’

A decisão do 

presidente do 

STF, Luiz Fux, 

mantém Jor-

ge Salgado 

como o 

sucessor de 

Alexandre 

Campello  

no Vasco

Estava com 

muita vonta-

de de voltar. 

O treinador 

(Luxa) me 

chamou, e 

estou muito 

agradecido  

a ele”

BENÍTEZ,
Meia do Vasco


