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No reencontro com o Palmeiras, hoje à noite, no Allianz Parque, Vanderlei 
Luxemburgo aposta na dupla Benítez/Cano para garantir vitória do Vasco. P. 3
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Botafogo

Quando o 10 não é um bom número
Com apenas 10% de aproveitamento à frente do Botafogo, Barroca vê aumentar a pressão por sua demissão

D
errotado em nove dos úl-
timos dez compromissos 
à frente do Botafogo, o 

técnico Eduardo Barroca atin-
giu só 10% de aproveitamento 
à frente da equipe. Contratado 
para substituir Ramón Díaz, 
com um problema de saúde, o 
treinador chegou ao terrível nú-
mero diante do Fluminense, no 
último domingo, pelo Campeo-
nato Brasileiro — derrota por 2 
a 0, em São Januário.

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Desde que reassumiu a equi-
pe alvinegra, Barroca só venceu 
uma partida: 2 a 1 sobre o Cori-
tiba, no Couto Pereira, no dia 19 
de dezembro. Ao todo, o Botafo-
go marcou cinco gols desde o re-
torno de Barroca – meio gol por 
partida —, enquanto a defesa 
sofreu 20 — dois gols por jogo. 

Virtualmente rebaixado à 
Série B, o Alvinegro tem 99% de 
risco de queda, de acordo com 
os cálculos do site Infbola, do 

pela opinião de torcedores nas 
redes sociais.

“O Botafogo tem sido movi-
do pelas redes sociais nos últi-
mos anos. A manifestação dos 
mais fanáticos vira uma ondazi-
nha e os caras levam em consi-
deração e contratam jogadores 
nessa onda! É inacreditável!”, 
disse Luís durante o Seleção 
SporTV.

“Ou o Botafogo muda seu 
raciocínio e tem um pouco de 

ideia, porque hoje é um deser-
to total de ideias… O Botafogo 
acha que pode ser o Real Ma-
drid. Não vai ser o Real Ma-
drid, mas pode ser o Botafogo, 
pô! Aí tem que fazer uma ges-
tão compatível com o tamanho 
que ele tem, com a torcida que 
ele tem. O Botafogo criou sua 
história. Não tem o menor bom 
senso na condução do departa-
mento de futebol profissional”, 
completou.

O treinador 
chegou ao 

terrível 
número 

diante do 
Fluminense, 
no domingo

matemático Tristão Garcia. A 
campanha deprimente de Bar-
roca com o Botafogo aumento 
ainda mais a pressão pela sua 
demissão, o que deve acontecer 
nos próximos dias.

CRÍTICAS DE NARRADOR
O narrador Luís Roberto de-

tonou o planejamento do Bota-
fogo nos últimos anos. Segundo 
o narrador, em alguns momen-
tos recentes, o clube foi movido 
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Vasco

Luxa aposta 
em Benítez e 
Cano para bater 
Palmeiras
Em jogo adiado da 1ª rodada, Vasco e 
Palmeiras se encontram, hoje à noite, 
em posições opostas na tabela

N
esta terça-feira, Palmei-
ras e Vasco se enfrentam 
em São Paulo, às 20h, 

em partida válida pela 1ª ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro de 2020. Não tem nada 
de errado com a frase ante-
rior, de fato, o dia 26 de janei-
ro de 2021 é a data marcada 
para a partida entre as duas 
equipes. A partida foi adiada 
e será disputada na reta final 
do Brasileiro.

Caso tivesse acontecido no 
começo de agosto, quando o 
Brasileiro se iniciou, Vander-
lei Luxemburgo estaria co-
mandando o Palmeiras. No 
entanto, muita coisa mudou 
desde lá, o Verdão demitiu o 
professor, que hoje comanda 
o Vasco, e contratou o portu-
guês Abel Ferreira, que levou 
a equipe paulista até a deci-
são da Copa do Brasil e da 
Libertadores.

As duas equipes lutam em 
partes opostas na tabela. O 
Vasco, que está buscando fugir 

O artilheiro Cano marcou um 
golaço contra o Atlético-MG 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

do rebaixamento, vem de vitó-
ria importante contra o Atléti-
co-MG. Para vencer mais uma 
equipe do G-6, o Cruzmaltino 
aposta na dupla formada por 
Cano e Benítez. Os argentinos 
se destacaram contra o Galo. 
A equipe de Luxa deverá ir 
para campo com: Fernando 
Miguel; Léo Matos, Leandro 
Castán, Marcelo Alves e Hen-
rique; Léo Gil, Bruno Gomes e 
Benítez; Yago Pikachu, Talles 
Magno e Germán Cano.

O Verdão faz a sua última 
partida antes da final da Liber-
tadores, que acontece no próxi-
mo sábado, no Maracanã contra 
o Santos. No Brasileiro, a equipe 
de Abel Ferreira ainda tem chan-
ces de título, embora, o Interna-
cional tenha conseguido abrir 
uma distância de 11 pontos. Caso 
vença o Vasco, o Verdão poderá 
reduzir para oito pontos a dife-
rença para o Colorado.

A vitória sobre o Atlético
-MG fez o Vasco respirar no 
Brasileiro, porém, ainda falta 
para o alívio cruzmaltino. Com 
a vitória do Sport sobre o Bah-
ia e o surpreendente resulta-
do positivo do Goiás frente ao 
Santos, o risco de rebaixamen-
to cruzmaltino pulou de 18% 
no sábado para 21% no último 
domingo. As informações são 
do portal Infobola.

O Vasco, que está 
buscando fugir do 
rebaixamento, vem 
de vitória importante 
contra o Atlético-MG
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Flamengo

A 
temporada de 2020 ain-
da não terminou, mas o 
Flamengo já busca seu 

primeiro reforço para 2021. 
Segundo o portal UOL, o Ru-
bro-Negro está interessado na 
contratação do atacante Hulk 
e já procurou seu empresário, 
Nuno Ferreira, para apresen-
tar um projeto.

Além do Flamengo, o Atlé-
tico-MG também tem interes-
se no atleta. O clube mineiro, 
inclusive, já apresentou uma 
proposta para contratar Hulk. 
O Palmeiras também chegou 
a sondá-lo, mas não houve 
proposta. Um clube turco, 
um da Major League Soccer, 
principal liga do futebol norte
-americano, e uma equipe do 
mundo árabe também estão 
interessados. A expectativa é 
que o destino do jogador seja 
definido nesta semana.

Hulk está livre no mercado 
desde que deixou o Shanghai 
SIPG, da China. Em 2014, o 
atacante foi titular da seleção 
brasileira na Copa do Mundo 
disputada no Brasil.

CENI ACEITA RECLAMAÇÕES 
 O treinador Rogério Ceni 

falou sobre as reclamações 
de Gabigol ao ser substituído 
na partida contra o Athletico
-PR. De acordo com o técnico, 
o atacante reclamou por con-
ta das poucas vezes que rece-
beu a bola em condições de 
finalizar na partida da Arena 
da Baixada.

“E eu até dei razão a ele. 
Nós realmente tivemos chan-
ces, tanto com Vitinho e Ever-
ton, de dar para ele, mas ele 
não conseguiu receber essa 
bola”, afirmou.

Com o resultado negativo 
em Curitiba, o Flamengo viu 
o Internacional se distanciar 
e perdeu a condição de de-
pender de si mesmo para ser 
campeão. Apesar disso, Ceni 
ainda crê na possibilidade 
de título. “Vamos trabalhar 
em busca de chegar contra o 
Inter com chances de igualar 
e na última rodada, contra 
o São Paulo, tentar buscar o 
título”, disse.

REPRODUÇÃO

Flamengo mostra interesse 
e entra na briga por Hulk
Segundo informações do portal UOL, o Rubro-Negro já procurou empresário do jogador

Hulk está livre 
no mercado 
desde que deixou 
o Shanghai SIPG, 
da China
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Fluminense

Wellington Silva: emoção após vitória
Jogador fez o segundo gol no triunfo sobre o Botafogo, reclamou de críticas e declarou amor ao Tricolor

N
o clássico disputado no es-
tádio de São Januário, no 
Rio de Janeiro, no domin-

go, o Fluminense venceu o Bo-
tafogo por 2 a 0, em duelo válido 
pela 32ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Autor do segundo gol 
que garantiu o triunfo tricolor, 
o atacante Wellington Silva se 
emocionou em entrevista reali-
zada ainda no gramado. Ele foi 
derrubado pelo goleiro Diego 
Cavalieri, aos 51 minutos, e pe-
diu para bater o pênalti.

Cria de Xerém, o atleta de 
28 anos também confirmou 
que vem sendo alvo de propos-
tas. Especula-se que sejam do 
Gamba Osaka, do Japão. “Não 
venho tendo boas atuações, ad-
mito isso. Fui criticado. Outro 
dia saiu a notícia que recebi 
proposta, muita gente em rede 
social falando pra eu ir. Sair do 
clube que sempre dei a vida em 
todos os jogos. Felicidade por 
fazer o gol. Agradecer a todos, 
comissão, diretoria, que sem-
pre confiaram em mim, conta-
ram comigo e me deram força. 
Agradecer à minha esposa que 
está sempre do meu lado”, disse 
o jogador, que chorou após o gol 
e também durante a entrevista.

“Estão conversando. Prefiro 
manter o foco aqui. Sempre saí 
pela porta da frente. Sou grato 
ao clube. Se for para sair, será 
com essa tristeza. É o clube que 
eu amo. Aqui no Brasil só joguei 
no Fluminense e no Inter. Vou 
lutar até o último dia para dei-
xar o Fluminense no lugar mais 
alto possível”, completou o Wel-
lington Silva, que marcou seis 
vezes em 35 jogos na tempora-
da. Esta é sua terceira passagem 
pelo clube.

HOMENAGEM

Outro que falou em tom emo-
cionado foi o atacante Lucca, 
que marcou o primeiro gol 
em uma falha do goleiro Die-

go Cavalieri. Ele não gostou 
de ser substituído, mas evitou 
comentar e dedicou a vitória 
a Lucas Meira, presidente do 
Palmas que morreu em um aci-
dente aéreo neste domingo em 

Tocantins.
“Era uma pessoa muito boa, 

que me ajudou na carreira. 
Eu sou de Palmas. Ele vinha 
fazendo um bonito trabalho, 
reorganizando o clube. Infeliz-

mente aconteceu esta tragédia”, 
comentou.

Com o triunfo, o Fluminense 
foi aos 50 pontos e segue na sé-
tima colocação do Brasileirão, 
firme na luta por uma vaga na 

Copa Libertadores de 2021. Os 
comandados do técnico Mar-
cão voltam a campo no próximo 
domingo, às 20h30, no estádio 
do Engenhão, no Rio de Janei-
ro, diante do Goiás.

LUCAS MERÃ�ON / FLUMINENSE

Wellington 
Silva
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Fluminense fechou a 
temporada de 2020, no que 
se diz respeito a clássicos, 
com o terceiro melhor apro-
veitamento do século XXI. 
Algo que coroa a grande 
campanha que o limitado, 
mas guerreiro time vem con-
seguindo nesta competição. 
São 54,1% de aproveitamento 
em 16 clássicos. Sete vitórias, 
cinco empates e quatro der-
rotas. Sinônimo de trabalho e 
de conhecimento dos atletas 
sobre o peso dessa camisa.

APROVEITAMENTO 
ALTO DO TRICOLOR 

ESTADÃO CONTEÚDO

NOVOS CAMINHOS. 
OUTROS NEM TANTO 

Vasco de Luxemburgo mostrou bom futebol contra o Galo

 n Depois  de  mais  uma 
ele ição extremamente 
conturbada, talvez a mais 
conturbado da história 
do clube, Jorge Salgado 
foi empossado como novo 
presidente do Vasco, na 
sede náutica da Lagoa, 
para o próximo triênio de 
2021 a 2023. A vitória de 
sábado já foi um presente 
para o vascaíno e, agora, 
espera-se que o Gigante da 
Colina volte a focar ape-
nas no futebol. Boa sorte 
ao Salgado!

ENFIM, A POSSE 

LUTO PELO PALMAS 
 nNo domingo, o futebol foi acometido por mais uma tragédia 

envolvendo um acidente aéreo no Brasil. O Palmas FC teve a 
perda de quatro jogadores e do seu presidente: Ranule, Lucas 
Praxedes, Guilherme Noé, Marcus Molinari e Lucas Meira. 
Meus pêsames a todos os amigos e familiares, além dos torce-
dores do Palmas. Estamos de luto por eles que tiveram suas 
vidas interrompidas nessa tragédia. 
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rodada do fim de semana desenhou o que 

será o Brasileiro até o fim. Faltam seis jogos 

para o curso normal da competição, tiran-

do Vasco e Flamengo, que jogam no meio desta 

semana e vão igualar os outros. O Fluminense já 

deixou claro: vai brigar por G-6 até o fim. São 50 

pontos somados e, mesmo com a iminente mu-

dança para G-8, faz uma campanha surpreen-

dente e digna de aplausos. Já o Vasco recuperou 

os pontos perdidos em uma vitória inesperada 

contra o Atlético-MG. Futebol bem jogado e com 

dois golaços. Flamengo e Botafogo decepciona-

ram. O Alvinegro caiu. A verdade é essa e dói. Já 

o Rubro-Negro caiu no conceito da torcida junto 

com seu treinador, Rogério Ceni. Novamente ti-

rando o astro Gabigol da partida. E para colocar, 

nada contra o Rodrigo Muniz, que não tem a me-

tade do poder de decisão do camisa 9. Ceni deve 

até terminar o Brasileirão no comando, mas se vai 

continuar para a próxima temporada, isso é outra 

história... E me parece que o final não vai ser feliz.

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

1ª RODADA (JOGO ADIADO) / HOJE
Palmeiras x Vasco 20h Allianz parque
28ª RODADA (JOGO ADIADO) / AMANHÃ
Atlético-MG x Santos 19h15 Mineirão
30ª RODADA (JOGO ADIADO) / QUINTA-FEIRA
Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova
23ª RODADA (JOGO ADIADO) / QUINTA-FEIRA
Grêmio x Flamengo 20h Arena Grêmio

31ª RODADA 
Botafogo 1 x 3 Atlético-GO Nilton Santos
Bahia 1 x 0 Athletico-PR Fonte Nova
Grêmio 1 x 1 Atlético-MG Arena do Grêmio
Coritiba 3 x 3 Fluminense Couto Pereria
São Paulo 1 x 5 Internacional Morumbi
Bragantino 4 x 1 Vasco Nabi Abi Chedid
Flamengo 2 x 0 Palmeiras Mané Garrincha
Fortaleza 2 x 0 Santos Castelão
Goiás 0 x 4 Ceará Serrinha
Corinthians 3 x 0 Sport Neo Quimica Arena
32ª RODADA /SÁBADO
São Paulo 1 x 1 Coritiba Morumbi
Vasco 3  x 2 Atlético-MG São Januário
32ª RODADA  / DOMINGO
Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
Athletico-PR 2 x 1 Flamengo Arena da Baixada
Ceará 2 x 1 Palmeiras Castelão
Santos 3 x 4 Goiás Vila Belmiro
Sport 2 x 0 Bahia Ilha do Retiro
Atlético-GO 2 x 0 Fortaleza Antonio Accioly
Fluminense 2 x 0 Botafogo São Januário
32ª RODADA  / ONTEM
Corinthians 0 x 2 Bragantino Arena Neo Quimica

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 62 32 18 8 6 55 30 25 64,6%
 2º São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18 60,4%
 3º Flamengo 55 31 16 7 8 53 41 12 59,1%
 4º Atlético-MG 54 31 16 6 9 54 41 13 58,1%
 5º Palmeiras 51 31 14 9 8 44 30 14 54,8%
 6º Grêmio 51 31 12 15 4 40 27 13 54,8%
 7º Fluminense 50 32 14 8 10 45 40 5 52,1%
 8º Ceará 45 32 12 9 11 47 42 5 46,9%
 9º Santos 45 31 12 9 10 44 42 2 48,4%
 10º Corinthians 45 31 12 9 10 38 36 2 48,4%
 11º Bragantino 44 32 11 11 10 45 37 8 45,8%
 12º Athletico-PR 42 32 12 6 14 29 31 -2 43,8%
 13º Atlético-GO 42 32 10 12 10 32 37 -5 43,8%
 14º Sport 35 32 10 5 17 26 41 -15 36,5%
 15º Vasco 35 31 9 8 14 33 46 -13 37,6%
 16º Fortaleza 35 32 8 11 13 28 32 -4 36,5%
 17º Bahia 32 31 9 5 17 36 53 -17 34,4%
 18º Goiás 29 32 7 8 17 33 54 -21 30,2%
 19º Coritiba 27 32 6 9 17 27 43 -16 28,1%
 20º Botafogo 23 32 4 11 17 27 51 -24 24,0%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento


