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De olho na volta à
Série A, Botafogo
contrata Marcelo
Chamusca, único
técnico a conseguir
o acesso em todas
as divisões do
Campeonato
Brasileiro. P. 8

Fogão vai
Chamuscar
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Vasco

Benítez, a dúvida de Luxa
para escalar o Vascão
Mesmo lesionado, meia argentino embarcou para São Paulo de olho no decisivo duelo contra o Corinthians
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

O

técnico Vanderlei Luxemburgo tem feito
mistério quanto à escalação do Vasco para a decisiva partida contra o Corinthians, amanhã, em São
Paulo, um duelo fundamental para a permanência do
time na Série A do Campeonato Brasileiro - no qual a vitória é quase uma obrigação.
Como se não bastasse isso, o
meia Benítez virou dúvida,
após sentir dor muscular na
esquerda. As informações foram dadas inicialmente pelo
canal “Atenção, Vascaínos”.
Benítez relatou o problema na reapresentação do
elenco, após a derrota para o
Internacional, no último domingo. Desde segunda-feira,
ele tem feito tratamento médico no local da lesão, e não
não participou dos treinos
comandados por Luxemburgo durante a semana. Mesmo
assim, embarcou com a delegação, ontem, rumo à capital
paulista.

Benítez não
treinou com
o elenco essa
semana, mas
deve encarar o
Timão na Neo
Quimica Arena

DÚVIDA NA ZAGA

Afinal, sua presença em campo é fundamental para o Vasco, em uma partida que pode
confirmar matematicamente o rebaixamento do Vasco,
ou dar um fôlego a mais na
luta contra a queda para a
Série B. Luxemburgo pode
ter Marcelo Alves e Leandro
Castan na zaga titular. escalação provável é Fernando
Miguel; Léo Matos, Leandro
Castan, Marcelo Alves (Ricardo Graça) e Henrique;
Bruno Gomes, Leo Gil (An-

drey) e Benítez (Carlinhos);
Yago Pikachu (Ygor Catatau),
Cano e Talles (Juninho).
RENOVAÇÕES EM SUSPENSO

Germán Cano
depende da definição
do destino do Vasco,
no Brasileiro, para
saber se segue ou não
em São Januário

Ainda sem saber se vai disputar a Série A ou a Série B
em 2021, a direção do Vasco não tem se preocupado
com possíveis renovações
ou dispensas de jogadores.
Esse tipo de avaliação só
será realizada depois que o

time definir o seu futuro no
Campeonato Brasileiro. A
estratégia faz sentido, uma
vez que, em caso de queda,
o orçamento para o futebol será muito menor na
Segundona.
A maior preocupação gira
em torno do atacante Germán Cano. Goleador da equipe no Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados, o
argentino tem contrato com

o Gigante da Colina até o fim
de 2021, deseja permanecer
em São Januário, mas um
possível rebaixamento pode
fazer com que o argentino
decida deixar o clube. Aos 33
anos, Cano sabe que não terá
muito tempo para grandes
contratos antes de pendurar
as chuteiras e se manter na
elite, em um grande centro
do futebol mundial, é uma
de suas prioridades.
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Vasco
RAFAEL RIBEIRO/VASCO
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Gérman Cano
é a aposta
do Vasco
para bater o
Corinthians
e respirar no
Brasileiro

CLASSIFICAÇÃO
CLUBES
PT
Internacional
69
Flamengo
68
São Paulo
63
Atlético-MG
62
Fluminense
60
Palmeiras
57
Grêmio
56
Santos
53
Athletico-PR
50
Corinthians
49
Bragantino
49
Ceará
46
Atlético-GO
46
Sport
42
Fortaleza
41
Bahia
38
Vasco
37
Goiás
36
Coritiba
31
Botafogo
24

Libertadores

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Pré-Libertadores

SALDO
V
E D
20 9 7
20 8 8
17 12 7
18 8 10
17
9 10
15 12 9
13 17 6
14 11 11
14
8 14
13 10 13
12 13 11
12 10 14
11 13 12
12
6 18
10 11 15
10 8 18
9 10 17
9
9 18
7
10 19
4
12 20
Sul-Americana

GP
60
65
57
59
52
50
52
51
36
45
49
50
36
29
34
42
34
39
30
30

GC S
33 27
45 20
39 18
43 16
41 11
34 16
39 13
48 3
35
1
45 0
40 9
50 0
43 -7
45 -16
38 -4
59 -17
54 -20
60 -21
49 -19
60 -30

Zona neutra

AP
63,9%
63,0%
58,3%
57,4%
55,6%
52,8%
51,9%
49,1%
46,3%
45,4%
45,4%
42,6%
42,6%
38,9%
38,0%
35,2%
34,3%
33,3%
28,7%
22,2%

Rebaixamento

RESULTADOS - SÉRIE A

OSWALDO DE OLIVEIRA RELEMBRA
SUA DEMISSÃO DO VASCO EM 2000
VOCÊ SABIA
Benítez sente dores
no joelho desde o
jogo contra o Inter
e não treinou com o
grupo esta semana

N O técnico Oswaldo de Oliveira relembrou sua polêmica demissão do Vasco em 2000. Em
entrevista ao canal “Fanático
Vascaíno”, do jornalista Fábio
Azevedo, o treinador disse não
engolir a saída do clube na reta
final da temporada, após desentendimento com Eurico Miranda.
“Conseguimos a organização
de uma equipe que se tivesse
continuidade seria um dos grandes times da história do Vasco,
uma pena que aquele trabalho
foi interceptado, foi rompido,
foi amputado, foi uma coisa
muito triste para mim aquilo. E

terminou daquela maneira que,
na hora do orgasmo, eu saí. A
Mercosul, quando acabou, os
jogadores de dentro do campo
me ligaram, eu estava em casa
assistindo ao jogo e foi uma surpresa, sou grato a esses caras
até hoje”, afirmou.
“Muitas peças importantes
permaneceram, mas quando
eu cheguei, muitos tinham saído. Edmundo e Ramon tinham
deixado o Vasco. Tinha algumas lacunas que precisavam
ser preenchidas. Trouxemos o
Jorginho Paulista, Juninho Paulista, Euller”, completou.

36ª RODADA /SÁBADO
2 x 0
Botafogo
Goiás
Santos
2 x 0
Coritiba
Atlético-MG
1 x 1
Bahia
Flamengo
2 x 1
Corinthians
Vasco
0 x 2
Internacional
Palmeiras
3 x 0
Fortaleza
Athletico-PR
2 x 1
Atlético-GO
Grêmio
1 x 2
São Paulo
Ceará
1 x 3
Fluminense
Sport
0 x 0
Bragantino
33ª RODADA (JOGO ADIADO) / QUINTA-FEIRA
Santos
1 x 0
Corinthians
1 x 0
Palmeiras
Coritiba
33ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM
São Paulo
1 x 1
Palmeiras

Serrinha
Vila Belmiro
Mineirão
Maracanã
São Januário
Allianz Parque
Arena da Baixada
Arena do Grêmio
Castelão
Ilha do Retiro
Vila Belmiro
Couto Pereira
Morumbi

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
37ª RODADA/ HOJE
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
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Flamengo
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

C

om lesão muscular grave,
Diego Alves não se recuperou a tempo e está fora
da decisáo contra o Internacional, amanhã, às 16h, no Maracanã, pela penúltima rodada
do Campeonato Brasileiro. A
ausência do camisa 1 e um dos
líderes do elenco so não está
sendo mais sentida porque
Hugo Souza tem dado conta do
recado na meta rubro-negra.
Diego Alves vem sofrendo
com contusão muscular desde
o fim de 2020. A última partida
que o camisa 1 disputou 90 minutos foi no dia 20 de dezembro, na vitória sobre o Bahia.
Depois, o goleiro sofreu uma
lesão que o deixou fora de combate por 40 dias.
No dia 1º de fevereiro, no
jogo contra o Sport, Diego Alves retornou à equipe, mas durou apenas 62 minutos o tempo dele em campo. No segundo
tempo da partida, o camisa 1
caiu no chão e, com semblante
de dor, pediu para ser substituído. Agora, a previsão de retorno é apenas em março.
Os problemas físicos vieram após uma conturbarda
negociação pela renovação
de contrato. Com muitas idas
e vindas, o Departamento de
Futebol, depois de muito sacrifício, sobretudo no ponto
de vista financeiro, conseguiu
a permanência do jogador,
com contrato até dezembro, e
um custo altíssimo aos cofres
rubro-negros.
Diego Alves é, atualmente,
o segundo goleiro da posição
mais caro do Brasil, ficando
atrás só de Cássio, se levar em
consideração apenas o salário
da carteira assinada (CLT),
sem o direito de imagem.
Segundo apurou a reportagem, Diego Alves tem vencimento na carteira pago pelo
Flamengo avaliado em R$
436.038,26. O goleiro corintiano recebe na casa dos R$ 490
mil. Por conta do alto custo,
a renovação, até o momento,
não valeu a pena na opinião

Com lesões,
Diego Alves
não tem
conseguido
defender a
meta rubronegra

Diego Alves fora
na primeira
‘final’ de 2021
Após renovação desgastante, goleiro é o segundo mais caro no futebol
brasileiro e tem dado pouco retorno técnico após o acerto pela permanência

ATAQUE 5

O DIA I SÁBADO, 20.2.2021

Flamengo
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

de algumas pessoas da atual
diretoria, os mesmos que foram contra à continuidade do
goleiro.
Sem Diego Alves, o Flamengo finaliza, hoje, a preparação
para a final com o Internacional. Willian Arão, com uma
fratura em um dedo do pé direito, está fora do jogo e deve
ser substituído por Gustavo
Henrique.
Lesão à parte, a pergunta de
R$ 1 milhão da semana é: Rodinei será escalado por Abel Braga para encarar o Flamengo? O
questionamento está em jogo
porque o contrato de empréstimo do Internacional com o
Rubro-Negro prevê pagamento do valor do Colorado ao time
carioca. Não é a primeira vez
que essa cláusula gera debate
entre os dois clubes.
Quando o zagueiro Réver,
atualmente no Atlético-MG,
foi contratado pelo Flamengo
por empréstimo junto ao Internacional, o então diretor
Rodrigo Caetano acertou com
o Colorado que se o jogador entrasse em campo contra o time
do Sul, o Rubro-Negro pagaria
multa de R$ 1 milhão.
O tempo passou. Rodrigo
Caetano deixou o Flamengo
e meses depois foi trabalhar
no Internacional. Em 2018, no
primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Réver entrou em
campo contra o Flamengo. O
que aconteceu? O diretor cobrou da diretoria carioca o valor da multa de R$ 1 milhão,
o que pegou alguns dirigentes da cúpula rubro-negra de
surpresa.
Na ocasião, Bruno Spindel,
então CEO do Flamengo, não
gostou da postura de Rodrigo
Caetano e foi o responsável
pela negociação com o Internacional. O dirigente rubro-negro conseguiu fazer com
que o pagamento da cláusula
fosse parcelada em dez vezes,
que já foram pagas. No segundo turno do Brasileirão 2018,
já ciente da situação, o time carioca não escalou Réver contra
o time gaúcho e não desembolsou o valor da multa.

ROGÉRIO CENI APOSTA NO DNA OFENSIVO DO FLAMENGO
Willian Arão,
com uma fratura em um
dedo do pé
direito, está
fora do jogo
e deve ser
substituído
por Gustavo
Henrique

N Rogério Ceni vive um bom momento à frente do Flamengo.
Dos últimos 24 pontos disputados, o clube conquistou 19, e se
mantém aceso na disputa para
o título brasileiro desta temporada. Após períodos difíceis no
comando do clube, Ceni encontrou o caminho no próprio DNA
do Flamengo, como disse em
entrevista ao “Esporte Espetacular”, que vai ao ar amanhã.
“Dentro do que eu vejo no futebol, eu prefiro muito mais volante de armação ou até zagueiros que construam o jogo do que
aqueles jogadores defensivos,
de marcação. Acho que é muito

mais a cara do Flamengo, a característica do Flamengo, propor jogo.”
“Eu lembro do Flamengo da década de 80, que era extremamente
propositivo desde aquela época.
Claro que o futebol mudou muito.
O Flamengo de 2019 também era
assim. Quando você fala de Flamengo, a característica é de proposição
de jogo”.
O treinador foi bastante criticado nas suas primeiras partidas
por conta de algumas mudanças
ousadas, Rogério entendia que era
necessário apostar tudo não só para
manter viva a chance de título, mas
também para manter seu emprego.
O comandante relembrou a equipe

de 80 do Flamengo, que também tinha quatro jogadores de
criação no meio.
“Você vai lembrar de Zico, vai
lembrar de jogadores técnicos...
Adílio, Andrade, Leandro veio
para zaga, é construtor de jogo.
O Júnior, que veio para o meio-campo. Vai lembrar de tanta
gente que mostra que o Flamengo é um time de construção de
jogo, um time que propõe o jogo,
que tem que ter mais posse de
bola, agredir mais o adversário.
Através disso, construímos um
time que tem as características
do clube aliadas ao que tenho
de pensamento de jogo.”

Rogério
Ceni orienta
Gabigol:
técnico exalta
o poder de
fogo do time
rubro-negro
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Fluminense

A

lém de Fred, recuperado de edema na coxa direita, o técnico Marcão
tem mais uma opção no elenco do Fluminense para a partida contra o Santos, amanhã,
na Vila Belmiro. Matheus
Ferraz não está mais com Covid-19 e pode atuar na próxima rodada do Campeonato
Brasileiro.
Ferraz testou positivo para
a doença na última sexta-feira.
Isolado, teria de ficar fora dos
treinos por dez dias. Entretanto, voltou a fazer exame no sábado e o resultado deu negativo.
Sem apresentar os sintomas, o
zagueiro fez um novo teste três
dias depois, novamente com resultado negativo.
Por isso, ele se reapresentou
na quinta-feira, quando realizou um outro exame, este válido para 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como novamente deu negativo, Ferraz
foi liberado para treinar e para
jogar, caso seja do interesse do
técnico Marcão. Entretanto,
Ferraz não será titular, já que a
dupla de zaga continuará sendo formada por Nino e Luccas
Claro. Mas o experiente zagueiro poderá ficar no banco
de reservas.
Quem seguirá fora da equipe é Ganso. Ele retornou aos
treinos na última sexta-feira,
após ficar cerca de um mês
fora por causa de uma cirurgia de apêndice. O meia treinou com os companheiros
mas só retorna às partidas
na próxima temporada - está
fora, inclusive, da rodada final do Brasileiro.
Emprestado pelo Santos
ao Fluminense até o fim do
Brasileiro, o atacante Felippe
Cardoso não joga mais pelo
Tricolor. Ele foi liberado das
duas rodadas finais e retorna ao clube paulista. Felippe
Cardoso não teve bom início
no Fluminense e chegou a ser
avisado que seria liberado no
meio da temporada 2020. No
entanto, com a venda de Evanilson para o Porto, seguiu no
elenco. Ele disputou 27 jogos
e fez três gols.

Após Covid, Matheus Ferraz
já pode reforçar o Fluminense
Zagueiro foi reintegrado ao grupo, mas dupla de zaga seguirá com Nino e Luccas Claro
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Sem os
sintomas
da Covid,
Matheus
Ferraz já
treina com o
elenco
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em grandefase

Grandes vão
receber R$ 3,9
milhões da TV

n e-mail: edilson.silva@odia.com.br

DANIEL CASTELO BRANCO

Gabigol
lidera o
Flamengo
na reta
final do
Brasileirão

Record vai pagar R$ 26 milhões por
dois anos de contrato pelo Estadual

A

Record comprou os direitos de transmissão do
Campeonato Carioca, e o
“Uol Esporte” teve acesso ao valor que as equipes irão receber
da emissora. Segundo o site, os
clubes dividirão um total de R$
26 milhões por dois anos de direitos de transmissão vendidos
para a Record na TV aberta R$ 11 milhões de 2021 e mais
R$ 15 milhões de 2022.
Do valor total da verba,
60% será repartido entre Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, enquanto os outros

40% serão destinado para
as outras equipes, conhecidas como de pequeno e
médio porte.
Sendo assim, os quatro
grandes do Rio receberão R$ 3,9 milhões pelos
dois anos do acordo. Já os
clubes menores terão direito a R$ 1,3 milhão cada.
Ainda de acordo com o
site, cada time embolsará
53% do valor vendido em
pay-per-view pelos jogos
transmitidos no Campeonato Carioca.
DANIEL CASTELO BRANCO

Edilson Silva

A GRANDE ‘FINAL’
Brasileiro adotou o sistema de pontos
corridos desde 2003, buscando se atualizar e andar de acordo com as maiores
ligas de futebol do mundo. De lá para cá, muitos títulos emocionantes foram conquistados
com partidas decididas nos minutos finais.
Discordo de quem diz que não há emoção. Mas
todo amante de futebol tem aquela saudade do
Brasileirão mata-mata. Com final. E, depois
de quase 20 anos, o que vai acontecer entre
Flamengo e Internacional, amanhã, é o mais
próximo do saudoso. Dois times que lideram
a competição, com um ponto de diferença, e
vêm sendo as melhores equipes do Brasileirão.
O artilheiro Thiago Galhardo é do Inter, mas o
Fla tem uma constelação de craques. O Colorado está na frente, mas o Rubro-Negro joga em
casa. Tudo isso na penúltima rodada. É a sensação da nostalgia voltando aos nossos lares.
Nervosismo, expectativa e um grito dentro de
cada um que é apaixonado pelo maior esporte do Brasil e do mundo. Prepare-se porque a
hora está chegando...

O

MAIS UM DO CRAQUE
n Que Éverton Ribeiro é um dos grandes craques do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, ninguém tem dúvidas.
Quantas pinturas e jogadas magistrais do camisa 7 do Flamengo, você se lembra? Várias. Em 2020, ele fez um golaço
contra o Fortaleza, eleito o mais bonito do Brasileiro, ganhando de outra pintura do Rio: a bicicleta de Benítez. Ficou no futebol carioca, está tudo certo. Parabéns ao craque!
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão dividir 60% da verba

ALGUÉM DUVIDA
DO FLUMINENSE?
n É jogo duro. O Santos vai
entrar com sangue nos olhos
buscando algo que o Fluminense já conquistou neste
Campeonato Brasileiro: a
classificação para a pré-Libertadores. Só que o Fluminense quer outra coisa melhor ainda, que é a vaga direta na fase de grupos da maior
competição da América. O
Flu não perde fora de casa
há mais de um mês e eu não
duvido nada de que aprontar
na Vila Belmiro é o objetivo...
Grande fase!

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

CAMPEONATO CARIOCA

A DÚVIDA DE
BENÍTEZ
n O Vasco adiantou sua viagem e treina hoje no CT do
Palmeiras para enfrentar
o Corinthians amanhã. A
torcida já adotou a #MilagredeItaquera para buscar amenizar a agonia de
um quarto rebaixamento.
Mas Benítez é dúvida. Não
treinou durante a semana
e pode ficar fora do duelo.
Mesmo assim viajou para
tratar e tentar ter condições de jogo. O milagre já
tem que começar por aí...
Eu acredito!
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Botafogo

Ú

nico técnico a conseguir
o acesso em todas as divisões do Campeonato
Brasileiro, Marcelo Chamusca é o novo comandante do
Botafogo. De olho na próxima
temporada, que começa em
março, a diretoria alvinegra
anunciou, ontem à noite, o
novo treinador, que vai substituir Eduardo Barroca e terá
a missão de recolocar o Glorioso na Série A em 2022.
Demitido do Fortaleza no
mês passado, Marcelo Chamusca passou por inúmeros
clubes brasileiros, como CRB,
Salgueiro, Atlético-GO, Sampaio Correa, Guarani, Paysandu, Ceará, Ponte Preta, Vitória
e Cuiabá. Já conquistou dois
Campeonatos Cearenses, um
Campeonato Paraense e uma
Copa Verde.
Junto com Chamusca, chegam a General Severiano o
auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia.
Baiano de Salvador, Marcelo
Chamusca levou o Salgueiro
para a Série C do Brasileiro
em 2013, o Guarani para a B,
em 2016, e o Ceará para a Série A no ano seguinte.
Nesta temporada, o agora
técnico do Botafogo dirigiiu o
Cuiabá durante boa parte do
inédito acesso para a Primeira
Divisão e, curiosamente, foi um
dos responsáveis pela eliminação do Alvinegro nas oitavas de
final da Copa do Brasil. No Fortaleza, ficou nove jogos, até ser
demitido em janeiro com quatro derrotas, quatro empates e
apenas uma vitória.

KANU: CONTRAPROPOSTA

O Botafogo apresentou contraproposta ao São Paulo pela
venda de 60% dos direitos econômicos de Kanu. Após a recusa da oferta de R$ 3,2 milhões,
parcelados, o Glorioso reduziu
a pedida inicial de R$ 9 para
R$ 6 milhões, segundo o ‘UOL’.
Com a aprovação de Muricy Ramalho, coordenador de futebol
do clube paulista, o zagueiro, de
23 anos, está na lista de reforços
do técnico argentino Hernán
Crespo, recém-contratado.

REPRODUÇÃO

Marcelo
Chamusca
chega para
ocupar a vaga
de Eduardo
Barroca

Marcelo
Chamusca
é o novo
técnico do
Botafogo
Único treinador a conseguir o acesso
em todas as divisões do Brasileiro tem a
missão de reconduzir o Alvinegro à Série A

O Fortaleza foi
o último clube
de Marcelo
Chamusca,
demitido em
janeiro,com
uma vitória,
quatro empates e quatro
derrotas

GILVAN, DO
ATLÉTICO-GO,
A CAMINHO
N O Botafogo encaminhou a
contratação de Gilvan, do Atlético-GO. O zagueiro assinará
contrato até dezembro, mas
poderá renová-lo por mais um
ano se o Alvinegro voltar à Série A do Brasileiro. Gilvan tinha
uma proposta do Atlético-GO
de renovação por mais um ano,
mas priorizou o Botafogo.
Com 31 anos, Gilvan estava no Atlético-GO desde 2017.
A sua melhor temporada foi
em 2019, quando disputou
50 partidas e marcou três
gols. Trata-se de um jogador
que tem boa saída de bola e
é bom na bola aérea.

