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Com fratura no dedão do pé direito, 
após acidente doméstico, Willian Arão 

está fora do jogo decisivo contra o 
Internacional, domingo, no Maracanã, 

pelo Brasileiro. P. 4 e 5
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Fluminense

Berna elogia Roger e Marcão: 
‘Duas grandes referências’
Ex-goleiro diz que Fluminense estará muito bem de treinador na próxima temporadaC

om o Fluminense em 
quinto lugar no Bra-
sileiro e classificado 

para a Libertadores, o pla-
nejamento para a próxima 
temporada se inicia com a 
definição sobre a comissão 
técnica. Atual treinador, 
Marcão não tem a sua per-
manência garantida e os ru-
mores de que Roger Macha-
do será contratado são gran-
des. Sobre o nome do futuro 
comandante do Fluminense, 
o Ataque bateu um papo com 
Ricardo Berna. O ex-goleiro, 
que defendeu o Tricolor de 
2005 a 2013 e atuou ao lado 
de Marcão e de Roger Ma-
chado, avisa que, indepen-
dentemente de quem seja o 
comandante, o Fluminense 
estará em boas mãos.

“O Marcão tem totais con-
dições de ser um grande 
treinador. Mas depende das 
pretensões dele, tem que se 
ouvir o clube e se ouvir ele 
para saber o que pensam. 
Mas com a chegada de um 
novo treinador, que caso se 
confirme ser o Roger mesmo, 
o Fluminense estará muito 
bem servido com esses dois 
profissionais”, afirmou.

POLIVALENTE

Ao abordar o trabalho de 
Marcão no comando do Flu-
minense, Ricardo Berna fa-
lou da importância de ter um 
profissional desempenhando 
a função que ele executa no 
clube. O treinador assumiu 
o Tricolor em duas ocasiões. 
Em 2019, a equipe estava lu-
tando contra o rebaixamen-
to, e depois que o ex-volante 
assumiu, no lugar de Oswal-
do de Oliveira, o Tricolor se 
livrou da queda para a Série 
B e conseguiu a classificação 
para a Sul-Americana. 

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br

BONS 

TEMPOS

Ricardo Berna com 

a camisa do Flu: título 

brasileiro e amizade 

com Marcão e Ro-

ger Machado
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Fluminense

Na atual temporada, o Flu-
minense lutava por uma vaga 
na Pré-Libertadores. Após a 
saída de Odair Hellmann, 
Marcão confirmou a vaga e 
ainda colocou o Fluminen-
se em condições de sonhar 
com uma classificação para a 
fase de grupos da competição 
continental.

“A diretoria que saberá 
avaliar melhor, tem que sa-
ber como será a estrutura-
ção, do corpo de trabalho, o 
planejamento. Marcão vem 
fazendo um trabalho de con-
tinuidade, tem permanecido 
com as mudanças de treina-
dores, assume e depois retor-
na ao papel de auxiliar e é im-
portante o clube ter alguém 
para desempenhar esse pa-
pel. Caso contrário, o clube 
perde muito com as mudan-
ças de técnico, que nós sabe-
mos que acontecem no fute-
bol brasileiro. E o Marcão é a 
pessoa mais capacitada para 
efetuar essa função”, afirmou 
o ex-goleiro.

REFERÊNCIA

Ricardo Berna também re-
lembrou o período em que 
atuou com Marcão e com o 
Fluminense. Os três juntos 
fizeram parte do elenco trico-
lor em 2006. Porém, o goleiro 
pode atuar duas temporada 
com o ex-volante e mais três 
anos com o ex-zagueiro. Ber-
na fez muitos elogios aos trei-
nadores e os colocou como 
referências na sua carreira e 
também a sua vida pessoal.

“Os dois são grandes refe-
rências no esporte e na vida. 
Quando cheguei no Flumi-
nense, o Marcão foi meu lí-
der, me inspirou muito na 
postura, passa muita con-
fiança para as pessoas e sabe 
aguardar o tempo certo para 
cada coisa. O Roger chegou 
em um momento de ascensão 
do clube, trouxe experiência, 
de Libertadores, foi autor de 
gol de título (Copa do Brasil 
de 2007), tem estrela e foi 
meu companheiro de quar-
to. Então a gente conversava 
bastante”, opinou.

 N Ídolo do Fluminense, o atacan-
te Fred, recuperado de lesão, vai 
enfrentar o Santos, domingo, na 
Vila Belmiro. E está próximo de al-
cançar uma marca importante na 
carreira. Se marcar dois ou mais 
gols nas últimas duas rodadas 
que restam no Brasileiro, entrará 
no Top-3 de artilharia da história 
do campeonato. Atualmente, ele 
é o 4º do ranking, com 151 gols em 
307 jogos, dois tentos a menos 
que Edmundo, que marcou 153 
em 316 partidas.

Fred pode chegar ao Top-3 
do Brasileirão também na próxi-
ma temporada, visto que ainda 
tem contrato com o Tricolor até 

julho de 2022. Porém, com idade 
avançada, pode não ter muito tem-
po para seguir fazendo história na 
competição. Roberto Dinamite é o 
maior goleador da história do Bra-
sileiro, com 190 gols em 326 jogos. 
Segundo colocado, Romário, que 
tem 154 gols em 251 jogos, também 
pode ser ultrapassado por Fred, 
caso o centroavante marque mais 
quatro gols na competição.

Zico fecha o Top-5, com 135 gols 
em 249 jogos. Túlio Maravilha, Ser-
ginho Chulapa, Washington, Diego 
Souza e Luís Fabiano completam 
a lista dos 10 maiores artilheiros 
da história do torneio. Aos 37 anos, 
Fred é o terceiro maior artilheiro 

da história do Fluminense, com 
176 gols. Waldo Machado, com 
319 tentos, e Orlando ‘Pingo de 
Ouro’, com 186, estão à frente do 
centroavante.

Revelado pelo América-MG, 
Fred se destacou pelo Cruzei-
ro no início dos anos 2000 e 
foi contratado pelo Lyon-FRA, 
onde jogou por quatro anos. 
Em 2009, foi repatriado pelo 
Flu e conquistou dois títulos 
brasileiros e um Carioca. Jogou 
por Atlético-MG e Cruzeiro nos 
últimos anos, até retornar ao 
Tricolor no ano passado. Nesta 
temporada, jogou 26 partidas e 
marcou quatro gols.

FRED ESTÁ PERTO DE FAZER HISTÓRIA NO BRASILEIRÃO

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

De volta ao 

futebol após 

ter suspen-

são reduzida 

pela Conme-

bol, o goleiro 

Rodolfo será 

emprestado 

ao Oeste 

para jogar o 

Paulistão

Nenê está feliz 

com a fase do 

Fluminense no 

Campeonato 

Brasileiro: 

surpresa até 

para a torcida

 N Aos 39 anos, o meia Nenê apa-
rentou ser um garoto na coletiva 
de ontem, tal a sua felicidade ao 
falar da classificação do Flumi-
nense para a disputa da edição 
2021 da Copa Libertadores. “Com 
certeza o Fluminense teve a cam-
panha mais surpreendente do 
Campeonato Brasileiro. Ninguém 
acreditava que pudéssemos che-
gar no final da temporada nessa 
situação”, disse o experiente jo-
gador, referindo-se aos 60 pontos 
conquistados, que levam o time 

ao quinto lugar na competição.
“Acho que o próprio clube e a tor-

cida não tinham essa clareza de que 
esse objetivo poderia ser alcançado. 
Pelo investimento financeiro, pelos 
problemas que o clube enfrenta. Os 
times que estão nas primeiras posi-
ções investiram no mínimo umas 10 
vezes mais do que o Fluminense. Só 
isso já demonstra o que nós fizemos. 
Tenho muito orgulho de participar 
deste momento, desse grupo, de 
ajudar a levar de volta para a Liberta-
dores um clube com essa grandeza”, 

disse Nenê, um dos destaques da 
equipe na temporada.

Sempre exaltando o trabalho 
de Marcão, que assumiu interi-
namente, após a saída de Odair 
Hellmann, Nenê afirmou que o 
elenco está preparado para re-
ceber da melhor forma Roger 
Machado, contratado para assu-
mir o time após o Brasileirão. “É 
o clube que decide. Quem vier, vai 
ser bem-vindo. Vai encontrar um 
ambiente muito bom para fazer 
um grande trabalho.”

NENÊ REVELA ORGULHO PELA VAGA NA LIBERTADORES

O Marcão foi 
meu líder, 
passa muita 
confiança. O 
Roger trouxe 
experiência, 
tem estrela
RICARDO 

BERNA,
ex-goleiro do 

Fluminense
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Flamengo

Flamengo perde Arão para a ‘final’
Jogador sofre fratura no dedão do pé direito e está fora da decisiva 

partida contra o Internacional, domingo, no Maracanã, pelo Brasileiro

O 
Flamengo ganhou um 
desfalque de última 
hora às vésperas de um 

jogo decisivo na luta pelo tí-
tulo do Campeonato Brasilei-
ro: com fratura no dedão do 
pé direito, após um acidente 
doméstico, no banheiro de 
casa, Willian Arão está fora 
do duelo contra o Interna-
cional, domingo, às 16h, no 
Maracanã. Ele deu entrada 
na emergência do Hospital 
Vitória, na Barra da Tijuca, 
ontem à tarde, onde realizou 
exames.  

A lesão de Arão foi uma 
fratura exposta na falange 
distal do dedo. A boa notícia 
é que a contusão foi consi-
derada leve pelos médicos 
que analisaram a situação 
do camisa 5 do Flamengo. 
Existe, inclusive, otimismo 
por parte do departamento 
médico rubro-negro para 
que ele fique à disposição na 
partida contra o São Paulo, 
na próxima quinta-feira, no 
Morumbi, pela última roda-
da do Brasileirão.

Arão, que treinou nor-
malmente, ontem, no Ni-
nho do Urubu, tem sido um 
dos principais jogadores 
do Flamengo na Era Rogé-
rio Ceni. Versátil, o volante 
se tornou zagueiro e tem se 
destacado na nova posição. 
Sem Willian Arão, a tendên-
cia é que Gustavo Henrique 
volte a fazer dupla de zaga 
com Rodrigo Caio e Diego as-
suma a posição de primeiro 
volante na partida contra o 
Internacional.

JOGO SEM TAÇA
O Internacional pode aca-
bar com um jejum de 41 
anos caso vença o Flamen-
go, domingo, e conquiste o 
Campeonato Brasileiro. No 
entanto, em caso de título, o 
torcedor colorado terá que 
esperar mais um pouco para 
ver o time levantar a taça. A 
CBF decidiu que a entrega do 
troféu só será feita na última 
rodada e não a levará para o 
Maracanã. A informação é 
do site “GE”.

Arão treinou 
normalmente no 

Ninho do urubu, 
pela manhã, 

antes de se 
lesionar, à tarde

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

A ideia é seguir o padrão que 
foi adotado na Série B. Mesmo 
com a chance de título anteci-
pado do América-MG, a CBF 
confeccionou duas taças para 
a última rodada, já que a Cha-
pecoense também tinha chan-
ces de conquistar o torneio. No 
fim, o troféu foi levantado em 
Chapecó. Portanto, caso o In-
ter ainda não tenha garantido 
o título na última rodada, se-
rão enviadas taças ao Beira-Rio, 
onde o Colorado enfrenta o Co-
rinthians, e ao Morumbi, onde 
o Flamengo enfrenta o São Pau-
lo - que também pode chegar à 
rodada decisiva com chances 
remotas de título.
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Flamengo

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

36ª RODADA  /SÁBADO
Goiás 2 x 0 Botafogo Serrinha

Santos 2 x 0 Coritiba Vila Belmiro

Atlético-MG 1 x 1 Bahia Mineirão

Flamengo 2 x 1 Corinthians Maracanã

Vasco 0 x 2 Internacional São Januário

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Allianz Parque

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Arena da Baixada

Grêmio 1 x 2 São Paulo Arena do Grêmio

Ceará 1 x 3 Fluminense Castelão

Sport 0 x 0 Bragantino Ilha do Retiro

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM
Santos 1 x 0 Corinthians Vila Belmiro

Coritiba 1 x 0 Palmeiras Couto Pereira

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

 1º Internacional 69 36 20 9 7 60 33 27 63,9%

 2º Flamengo 68 36 20 8 8 65 45 20 63,0%

 3º Atlético-MG 62 36 18 8 10 59 43 16 57,4%

 4º São Paulo 62 35 17 11 7 56 38 18 59,0%

 5º Fluminense 60 36 17 9 10 52 41 11 55,6%

 6º Palmeiras 56 35 15 11 9 49 33 16 53,3%

 7º Grêmio 56 36 13 17 6 52 39 13 51,9%

 8º Santos 53 36 14 11 11 51 48 3 49,1%

 9º Athletico-PR 50 36 14 8 14 36 35 1 46,3%

 10º Corinthians 49 36 13 10 13 45 45 0 45,4%

 11º Bragantino 49 36 12 13 11 49 40 9 45,4%

 12º Ceará 46 36 12 10 14 50 50 0 42,6%

 13º Atlético-GO 46 36 11 13 12 36 43 -7 42,6%

 14º Sport 42 36 12 6 18 29 45 -16 38,9%

 15º Fortaleza 41 36 10 11 15 34 38 -4 38,0%

 16º Bahia 38 36 10 8 18 42 59 -17 35,2%

 17º Vasco 37 36 9 10 17 34 54 -20 34,3%

 18º Goiás 36 36 9 9 18 39 60 -21 33,3%

 19º Coritiba 31 36 7 10 19 30 49 -19 28,7%

 20º Botafogo 24 36 4 12 20 30 60 -30 22,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / HOJE
São Paulo x Palmeiras 21h30 Morumbi

37ª RODADA/ AMANHÃ
Coritiba x Ceará 18h30 Couto Pereria

Fortaleza x Bahia 21h Castelão

37ª RODADA/DOMINGO
Flamengo x Internacional 16h Maracanã

Corinthians x Vasco 16h Neo Quimica Arena

Sport x Atlético-MG 16h Ilha do Retiro

Santos x Fluminense 18h15 Vila Belmiro

Grêmio x Athletico-PR 18h15 Arena do Grêmio

Goiás x Bragantino 20h30 Serrinha

37ª RODADA/SEGUNDA
Palmeiras x Atlético-GO 18h Allianz Parque

Botafogo x São Paulo  20h Nilton Santos

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

 n Flamengo e Internacional 
disputam uma verdadeira fi-
nal do Campeonato Brasileiro, 
domingo, no Maracanã, mas os 
dirigentes já estão esquentan-
do o clima e mais um round foi 
disputado fora de campo, desta 
vez com o presidente do time 
gaúcho Alessandro Barcellos 
entrando em cena.

“Eu sou daqueles que acha 
que o futebol brasileiro, pela 
envergadura que tem, precisa 
ter da mesma forma dirigentes 
com a mesma envergadura e 
que possam abrilhantar que os 
protagonistas sejam jogadores, 
comissões técnicas e institui-
ções. As instituições falam por si 
só. Este protagonismo cabe aos 
clubes. Muitas vezes, a postura 
de um ou outro dirigente faz se 
misturar essa imagem para o 
clube”, disse o dirigente colo-
rado, em entrevista ao SporTV, 
em resposta a Marcos Braz, vice-
-presidente rubro-negro.

Braz reprovou as críticas 

feitas por Barcellos à arbitra-
gem do jogo do Inter com o Vas-
co e considerou uma forma de 
“botar pressão para o jogo fu-
turo” e aproveitou para cutucar 
ao falar que Barcellos age desta 
forma por “não estar acostuma-
do a chegar nas finais”.

“Eu prefiro acreditar que ele 
(Braz) se referia a mim, não ao 
Inter. O Inter é muito forte. Isso 
é mais um exemplo daquilo que 
a gente tem que superar no fu-
tebol. São artimanhas de tirar 
o foco daquilo que é o principal, 
que é o jogo no final de sema-
na”, completou o presidente 
do Inter.

O Inter lidera o Campeonato 
Brasileiro com 69 pontos, um a 
mais que o Flamengo. Um em-
pate deixa o Inter a uma vitória 
do título e a última partida será 
no Beira-Rio, diante do Corin-
thians. Já o Flamengo precisa 
de duas vitórias. Contra o Inter 
e depois frente ao São Paulo, 
no Morumbi.

‘FUTEBOL PRECISA DE DIRIGENTES 

DE MESMA ENVERGADURA’

O técnico Rogério Ceni conversa com os jogadores: pego de surpresa com a lesão de Willian Arão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Eu prefiro acreditar 
que ele (Braz) se 
referia a mim, não ao 
Internacional. O Inter 
é muito forte. 
ALESSANDRO BARCELLOS,
Presidente do Inter

1
PONTO
Separa o Flamengo do líder 
Internacional, que, se vencer no 
domingo, será campeão brasileiro 
antecipadamente, mas sem receber 
a taça
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Botafogo

Diretoria do Botafogo deverá 
antecipar a saída de Bruno Nazário
Meia tem contrato 

com o Alvinegro 

até junho, mas 

já foi orientado 

a procurar um 

outro clube para 

defender este ano

O 
Botafogo já está se movi-
mentando para a tempo-
rada 2021, e segundo in-

formações do “ge”, o meia Bru-
no Nazário parece não estar nos 
planos do Alvinegro. De acordo 
com o site, o clube demonstrou 
que a melhor opção é que ele 
procure outra equipe ao fim do 
Campeonato Brasileiro.

Bruno Nazário tem contra-
to com o Botafogo até junho. 
Ele veio emprestado do Hoffe-
nheim-ALE, no início de 2020, 
e ganhou destaque após boas 
partidas e gols marcados, mas 
foi perdendo espaço na segun-
da metade da temporada. Além 
dele, o Botafogo pretende nego-
ciar ainda outros atletas.

Em relação à busca por um 
treinador, o Botafogo ainda não 
definiu quem irá comandar o 
time na próxima temporada. 
Sem clube desde que foi demi-
tido do Athletico, em agosto, 
Dorival Júnior reafirmou on-
tem que não foi procurado pela 
diretoria alvinegra.

“O treinador Dorival Júnior 
negou que tenha sido procura-
do por dirigentes do Botafogo 
para conversar sobre projetos 
ou assumir o clube para a tem-
porada 2021”, informou sua as-
sessoria à coluna do FogãoNET. 
Ex-técnico de Flamengo, Flu-
minense e Vasco, Dorival é um 

dos nomes preferidos dos diri-
gentes e torcedores do Botafogo 
para comandar a equipe na Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro.

Quem também estava na 
mira do Botafogo era Fernando 
Diniz, ex-técnico do São Paulo, 
mas a negociação não avançou. 
O clube tem encontrando difi-
culdades nas negociações pelo 
fato de a temporada de 2020 
ainda estar em andamento, as-
sim alguns técnicos aguardam 
possibilidades na Série A e pe-
dem prazo maior para uma res-
posta à diretoria alvinegra.

A ideia da diretoria é ter um 
acordo selado até o fim desta 
semana, mas com o Brasileirão 
terminando só no dia 25, a res-
posta pode não chegar. Caso es-
sas opções não se concretizem, 
o Botafogo tem plano B com no-
mes mais “acessíveis”.

Em relação ao elenco, o clube 
tem se movimentado bastante. 
Há três nomes encaminhados: 
o lateral-direito Jonathan, do 
Coritiba, o volante Matheus Fri-
zzo, que disputou a Série B pelo 
Vitória, e o atacante Ronald, 
ex-Botafogo-SP. Ainda negocia 
com o zagueiro Gilvan, do Atlé-
tico-GO, e o atacante Robson, 
do Coritiba.

Negociação com 
Fernando Diniz não 
evoluiu, Dorival Júnior 
disse que não foi 
procurado e Botafogo 
segue sem técnico

Bruno Nazário ganhou destaque após boas partidas, mas perdeu espaço na segunda metade da temporada

VITOR SILVA / BOTAFOGO
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Hashimoto 
assume Comitê 
Organizador
Ministra e ex-atleta substitui Yoshiro 
Mori, que se demitiu após polêmica

A 
ministra dos Jogos Olím-
picos, Seiko Hashimoto, 
foi nomeada ontem a 

presidente do Comitê Organi-
zador de Tóquio-2020, substi-
tuindo no cargo Yoshiro Mori, 
que se demitiu após a polêmi-
ca criada por suas declarações 
machistas. “Não vou poupar es-
forços para o sucesso dos Jogos 
de Tóquio”, garantiu a ex-atleta, 
de 56 anos, que já apresentou a 
demissão do cargo no governo 
japonês ao primeiro-ministro 
Yoshihide Suga.

A nomeação de Hashimoto, 
que competiu três vezes nos Jo-
gos Olímpicos e quatro nos Jo-
gos de Inverno, é considerada 
sinal importante em um país 
em que as mulheres continuam 
a ser raras em cargos de poder. 
Ela era também a responsável 
no governo pela igualdade de 

Seiko Hashimoto tem história pessoal ligada à Olimpíada

gênero desde 2019.
A história pessoal de 

Hashimoto tem ligações 
com a Olimpíada. Nasceu 
em Hokkaido, norte do Ja-
pão, cinco dias após a ceri-
mônia de abertura da Olim-
píada de Tóquio em 1964. 
O seu nome Seiko vem de 
“seika”, que quer dizer “cha-
ma olímpica” em japonês.

Hashimoto substitui no 
cargo Yoshiro Mori, de 83 
anos, forçado a se demitir 
após ter feito comentários 
sexistas, afirmando que “as 
mulheres têm dificuldade 
em ser concisas”, durante 
uma reunião. A polêmica ge-
rada por Mori, que o próprio 
reconheceu “contrárias ao 
espírito olímpico” em pedi-
do de desculpas, levou à de-
missão de voluntários para 
os Jogos e causou mal-estar 
entre os patrocinadores.

JOGOS DE TÓQUIO

 > Tóquio

 n O Botafogo já começou a 
planejar a próxima tempo-
rada, que infelizmente será 
na Série B, mas que precisa 
de uma virada de chave para 
iniciar o processo de reestru-
turação do clube. A diretoria 
vem fazendo um processo se-
letivo interno com vários téc-
nicos, passando pelo crivo da 
cúpula de futebol, com uma 
situação definida: tem que 
ser um nome que irá condu-
zir o vestiário com firmeza, 
qualidade e experiência. É o 
que falta para fechar o plane-
jamento inicial. 

PROCESSO SELETIVO
MARCELO CORTES / FLAMENGO

PERDA 
PREOCUPANTE

A 
defesa do Flamengo tem sido o ponto 
mais fraco do time na temporada 2020. 
Tanto Domenèc quanto Rogério Ceni ti-

veram problemas para achar um sistema de-
fensivo sólido. O Flamengo tem a pior defesa 
entre os sete primeiros da competição, com 45 
gols sofridos, e esse número só não é maior por-
que Ceni tirou um coelho da cartola: colocou 
Willian Arão de zagueiro. Mas o que tinha sido 
genial não acontecerá no domingo. O volante 
zagueiro fraturou um dedo do pé em casa e não 
joga diante do Internacional. O favorito para 
assumir a vaga ao lado de Rodrigo Caio? Gus-
tavo Henrique, um dos jogadores que a nação 
rubro-negra mais contestou na temporada. E o 
pior: tirando o Flamengo, com 65 gols, o Inter, 
com 60 bolas nas redes, tem o melhor ataque 
da competição e deve contar com o retorno 
de Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileiro, 
ao time titular. É acreditar que o time reagirá 
bem, não só pela perda de Arão, mas como um 
todo no sistema defensivo. E confiar que os 
craques vão decidir lá na frente!

Willian Arão: 

desfalque no 

Flamengo

 n O Brasil derrotou a Ar-
gentina por 4 a 1 em um 
torneio internacional, 
que está sendo realizado 
em Orlando, nos Estados 
Unidos, e estreou voando 
logo no clássico. Marta 
(foto), Debinha e Geyse, 
que marcou duas vezes, 
decretaram a goleada. A 
técnica Pia Sundhage, que 
renovou seu contrato re-
centemente, vai preparan-
do a equipe para a próxi-
ma Olimpíada e também 
para a Copa do Mundo.

AULA DAS 

MENINAS

DERROTA ANIMADORA

 n O Corinthians foi superado pelo Santos em jogo atrasado 
na quarta-feira e isso acaba sendo animador para o Vasco. 
Com 49 pontos, o Timão viu o Peixe abrir quatro de vanta-
gem na disputa por vaga na pré-Libertadores. Ou seja: já 
não é mais um jogo de vida ou morte e o Vasco, que nunca 
venceu o Timão em Itaquera, quer aproveitar o momento. 
Adiantou a viagem para hoje e toda a delegação foi junto. 
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Vasco

Vascão enfrenta  
clima de final às 
avessas para fugir 
da Segundona
Clube antecipa viagem e intensifica preparação para 
encarar o Corinthians em jogo decisivo no Brasileirão

C
om o risco calculado em 
73% de risco de rebai-
xamento para a Série 

B do Brasileiro, o Vasco vive 
um clima de decisão às aves-
sas na penúltima rodada do 
campeonato. Sob pressão, o 
clube mudou o planejamen-
to e antecipou para hoje o 
embarque para São Paulo, 
onde, no domingo, enfren-
tará o Corinthians, às 16h, na 
Neo Química Arena.

A delegação viajará após 
o treino da manhã, no CT 
do Almirante. Na bagagem, 
o técnico Vanderlei Luxem-
burgo levará uma dúvida a 
menos em relação à equipe 
que entrará em campo na ca-
pital paulista. Pela indicação 
dos últimos treinos, Leandro 
Castan, ameaçado de barra-
ção devido à má fase, forma-
rá a dupla de zaga com Mar-
celo Alves.

Há cinco rodadas sem 
vencer,  o Vasco batizou 
como “Plano de 15 dias” a 
série de ações definidas 
pela cúpula cruzmaltina, na 
desesperada tentativa de evi-
tar a quarta queda para a 

Série B do Brasileiro em 12 
anos. Sem folgar, o grupo 
tem se revezado em concen-
trações alternadas nas ins-
talações do clube ou no ho-
tel utilizado pela delegação. 
Luxa terá todos os jogadores 
à disposição, mas dúvidas na 
formação do meio de cam-
po e na definição de Germán 
Cano, no ataque.

RENOVAÇÕES EM ABERTO
Ainda sem saber se vai dis-
putar a Série A ou a B em 
2021, a diretoria não tem se 
preocupado com possíveis 
renovações ou dispensas de 
jogadores. Esse tipo de ava-
liação só será realizada de-

Mesmo em má 

fase técnica, 

Leandro 

Castan deverá 

ser mantido na 

zaga do Vasco 

contra o Timão

pois que o time definir o seu 
futuro no Campeonato Bra-
sileiro. A estratégia faz senti-
do, uma vez que, em caso de 
queda, o orçamento para o 
futebol será muito menor na 
Segundona.

A maior preocupação gira 
em torno de Cano. Goleador 
da equipe no Brasileirão, 
com 13 gols, o argentino tem 
contrato até o fim de 2021, 
deseja permanecer em São 
Januário, mas um possível 
rebaixamento pode fazer 
com que ele deixe o clube. 
Aos 33 anos, Cano sabe que 
não terá muito tempo para 
grandes contratos antes de 
pendurar as chuteiras.

Permanência de 
Germán Cano no 
Vasco, em caso de 
rebaixamento, é 
considerada incerta


