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FÓRMULA-1
Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão
Emerson Fittipaldi, continuará como
piloto reserva e de testes da Haas.

FLAMENGO

VASCO

Diego Alves desfalca o
Rubro-Negro em ‘final’

Benítez viaja para São
Paulo, mas é dúvida
contra o Corinthians

Goleiro, com lesão muscular, não se recupera a tempo do jogo contra o Inter, amanhã

Lutando para fugir do rebaixamento,
Cruzmaltino encara o Timão amanhã

GILVAN DE SOUZA

C

om lesão muscular grave, Diego Alves não se
recuperou a tempo e
está fora da decisão contra o Internacional, amanhã,
no Maracanã, pela penúltima
rodada do Brasileiro. A ausência do camisa 1 só não está sendo mais sentida porque Hugo
Souza tem dado conta do recado na meta rubro-negra.
Diego Alves vem sofrendo
com uma 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, contra o Sport, Diego Alves voltou
à equipe, mas durou 62 minu-

Diego Alves sofre com uma contusão muscular desde o fim de 2020

tos o tempo dele em campo.
No segundo tempo, o camisa 1
caiu no chão e, com semblante de dor, pediu para ser substituído. Agora, a previsão de
retorno é em março.
Os problemas físicos vieram após uma conturbada

negociação pela renovação
de contrato. Com muitas idas
e vindas, o departamento de
futebol, após muito sacrifício, sobretudo no ponto de
vista financeiro, conseguiu
a permanência do jogador,
com contrato até dezembro,

DIVULGAÇÃO/FORTALEZA

FLUMINENSE

Odair vibra com
vaga do Tricolor
na Libertadores
Treinador deixou o clube em dezembro
para trabalhar nos Emirados Árabes
REPRODUÇÃO

Peça importante do Fluminense na temporada, Odair
Hellmann comemorou a
classificação do Fluminense à Libertadores. Em entrevista ao “Uol”, o treinador se disse orgulhoso em
ter participado da boa campanha da equipe tricolor.
“O entendimento é de
orgulho do trabalho feito.
Como jogador também tive
oportunidade de ganhar
um título, em um momento difícil da história do clube. Como treinador, tive a
oportunidade — também
em um momento de bastante dificuldade — de conseguir fazer um bom trabalho. Isso me deixa muito feliz e orgulhoso. Tenho
certeza de que as portas
ficaram abertas para uma
nova oportunidade. E com
certeza, eu sempre falo, que
para qualquer profissional
trabalhar no Fluminense é
motivo de orgulho e honra”,
afirmou.

De olho na temporada
2021, que começa no próximo mês, o Botafogo definiu o seu novo comandante, para substituir Eduardo Barroca. Nas redes
sociais, o Alvinegro anunciou a chegada de Marcelo
Chamusca, que vai dirigir
a equipe carioca na Série
B do Brasileiro.
Demitido do Fortaleza
no mês passado, Marcelo
Chamusca soma passagem 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 Paraense e uma Copa Verde.
Já o São Paulo aumentou sua oferta para contratar o zagueiro Kanu.
Segundo o “Uol”, o clube
paulista oferece R$ 4,2
milhões a prazo por 50%
dos direitos do defensor.

JOGO DECISIVO

A partida pode matematicamente decretar o rebaixamento do Vasco faltando
uma rodada para o fim do
campeonato ou dar um fôlego a mais na luta contra a
Série B do Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo,
que tem adotado mistério
na escalação do time, pode
ter Marcelo Alves e Leandro
Castan na zaga titular. A escalação provável é: Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Marcelo Alves
(Ricardo Graça) e Henrique;
Bruno Gomes, Leo Gil (Andrey) e Benítez (Carlinhos);
Yago Pikachu (Ygor Catatau),
Cano e Talles (Juninho).

Edilson Silva

Gabigol
lidera o
Flamengo
na reta
final do
Brasileirão

Chamusca dirigiu o Fortaleza

BOTAFOGO

Mesmo assim, o meia integrou a delegação do Vasco
na viagem de ontem à tarde
para São Paulo.

em grandefase
DANIEL CASTELO BRANCO

Alvinegro anuncia
o substituto de
Eduardo Barroca
Odair Hellmann deixou
o Fluminense em dezembro para assumir o Al-Wasl,
dos Emirados Árabes. Após
a saída do treinador, Marcão assumiu a equipe tricolor e conseguiu garantir a
vaga na Libertadores após
oito anos.

O Vasco tem feito mistério em relação à escalação
que irá utilizar para partida contra o Corinthians,
amanhã, em São Paulo.
Como se não bastasse isso,
o meia Benítez virou dúvida para o jogo após sentir
dor muscular na coxa. O
confronto é fundamental
para o Cruzmaltino tentar
escapar do rebaixamento.
As informações foram dadas inicialmente pelo canal “Atenção, Vascaínos”.
O meia relatou o problema na sua reapresentação após a derrota para
o Internacional, no último
domingo. Desde segunda-feira o jogador tem feito
tratamento médico no local da lesão. Com isso, Benítez não participou dos
treinos feitos por Luxemburgo durante a semana.

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

Marcelo
Chamusca
é o novo
técnico

Odair: sentimento de orgulho

e um custo altíssimo aos cofres rubro-negros.
Diego Alves é o segundo
goleiro 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 de algumas
pessoas da atual diretoria, os
mesmos que foram contra a
continuidade do goleiro.
Arão, com uma fratura
em um dedo do pé direito,
está fora do jogo de amanhã
e deve ser substituído por
Gustavo Henrique.

A GRANDE ‘FINAL’

O

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...
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

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

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

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!

