12

Quarta-feira, 9.1.2019 I o dia

SELETIVA: AMERICANO PODE SE CLASSIFICAR HOJE
Líder com sete pontos, o Americano pode garantir vaga no Carioca se vencer o Macaé, às
19h, no Moacyrzão, e o vice-líder Resende perder para o Nova Iguaçu, às 16h, no Laranjão.

PRESENTÃO ATRASADO

A BOLA VAI ROLAR

Gabigol e Arrascaeta no Fla

Federação
divulga a
tabela do
Carioca

Atacante chega hoje ao Rio para fazer exames, e uruguaio é aguardado amanhã

O

Natal já passou
mas a torcida do
Flamengo ganhou
apenas ontem seu
presentão. Com diferença
de poucos minutos, no fim
da noite de ontem, o clube
anunciou a contratação de
Gabigol e logo em seguida
a de Arrascaeta. O primeiro chega hoje de manhã ao
Rio para realizar exames
médicos e assinar contrato. Já o uruguaio é esperado amanhã pelos dirigentes
rubro-negros.
A negociação com Gabigol
chegou ao fim depois de uma
ligação da Internazionale de
Milão, que deu o OK para a
transferência. Em um vídeo
divulgado pelo Flamengo,
ele mandou um recado para
a torcida já vestido com o
Manto Sagrado.
“Fala pessoal, aqui é o
Gabriel. Já estou com o
Manto, faço parte da Nação. Estamos juntos”, disse
o artilheiro do último Brasileirão, emprestado de
graça até o fim de 2019 — o
Flamengo arcará com o salário integral: cerca de R$
1,25 milhão por mês. Em
contrapartida, os italianos

reprodução da internet

terão prioridade na contratação de duas promessas da
base rubro-negra.
A polêmica e arrastada
negociação para contratar
Arrascaeta chegou ao capítulo final depois de uma
ligação do vice de futebol
Marcos Braz ao vice de futebol cruzeirense Itair Machado. Em Montevidéu,
Bruno Spindel, gerente geral do Flamengo, se reuniu
com o agente André Cury,
representante do Cruzeiro,
além de Arrascaeta e seu
empresário Daniel Fonseca. Ficou acertado que os
rubro-negros vão pagar 13
milhões de euros (R$ 55,3
milhões) por 75% dos di-

Time sub-20 do
Fla encara hoje o
Jaguariúna-SP, e
precisa vencer para
seguir na Copa SP
de Futebol Júnior

reitos econômicos do jogador em três parcelas: 7
milhões de euros no ato da
compra, 3 milhões de euros
( julho/19) e 3 milhões de
euros (dezembro/19).
Além disso, o Flamengo não terá de pagar mais
a dívida do clube mineiro
com Defensor e Atenas, que
revelaram o jogador, que
deverá receber um salário
mensal na Gávea na casa de
R$ 1 milhão.
Bruno Henrique

Numa nova rodada de negociação com o Santos, o
Flamengo avançou nas tratativas pelo atacante Bruno
Henrique. Além do montante de R$ 22 milhões, aproximadamente, o Peixe exigiu
a inclusão de um atacante
para concluir a negociação,
após recusar os nomes de
Jean Lucas e Trauco. Henrique Dourado e Uribe são as
opções mais viáveis.
À procura de mais um zagueiro, o Rubro-Negro, apesar do desgaste com o Cruzeiro, promete uma nova
investida em Dedé. O Atlhetico-PR já recusou duas propostas por Léo Pereira.

Com a camisa do Fla, Gabigol gravou vídeo com mensagem à torcida

TAÇA GUANABARA 2019

FLUMINENSE

Clube fecha com colombiano Yony González
Mailson Santana/FFC

Ao apresentar Mateus Gonçalves e Ezequiel, ontem, o
Fluminense fechou o primeiro pacote de contratações para 2019, mas já tem
a segunda leva de reforços
pronta para o anúncio. O primeiro foi oficializado ontem:
Yony González, ex-Junior
Barranquilla, que assinou
contrato de um ano e já vinha treinando com os novos
companheiros.
Agora, falta o Tricolor
acertar detalhes burocráticos com o goleiro Agenor e o

Yony González já está treinando com o elenco do Fluminense

meia Caio Henrique. O primeiro já está treinando com
o elenco. O segundo, esteve
ontem no CT sem ter trabalhado com o grupo. Caio será
emprestado por um ano pelo
Atlético de Madrid. Aos 21
anos, ele disputou o último
Brasileiro pelo lanterna Paraná e não foi utilizado nas
últimas dez rodadas.
O Flu ainda busca mais
nomes, principalmente
meias. Um deles é Nenê,
mas a negociação com o São
Paulo não é fácil, principal-

“Deixo tudo na mão do
meu pai, que cuida da minha
carreira. Fiquei incomodado
porque falaram que estava
forçando a saída do Vasco,
que estava pedindo time forte. Não é verdade. Sou feliz
num lugar onde me querem
bem”, disse Castan.
Considerado um dos pilares do Vasco, o zagueiro, que

passará a vestir a camisa 5,
deve seguir como o capitão
em 2019 e é nome certo na
estreia do Carioca contra o
Madureira, dia 19.
Ontem, o volante Lucas
Mineiro se juntou à delegação em Atibaia, onde o Vasco
finalizará a pré-temporada
no dia 17. Até sexta, o atacante Rossi deve ser anunciado.

BOTAFOGO

Alex chega, e Aguirre pode sair
reforço do clube para esta
temporada. Antes dele, chegaram ao clube o goleiro
Diego Cavalieri, o zagueiro
Gabriel, o volante Alan Santos e o apoiador Gustavo Ferrareis, apresentado oficialmente ontem.
Enquanto uns chegam,
outros arrumam as malas.
Com apenas um gol mar-

cado, pouco tempo no time
titular e duas expulsões em
sua passagem apagada pelo
Botafogo, o atacante uruguaio Rodrigo Aguirre pode
sair. O jogador, emprestado
pela Udinese, da Itália, recebeu proposta para defender
o Barcelona de Guayaquil, do
Equador. A informação é do
site ‘Globoesporte.com’.

Daniel Castelo Branco

Castan: ‘Não forcei a saída’

O Botafogo apresentou ontem mais um reforço para
2019: o volante Alex Santana, de 23 anos, e que se destacou no Paraná no Brasileiro
do ano passado. Ele assinou
vínculo por três temporadas
e 50% de seus direitos econômicos foram comprados
pelos alvinegros.
Alex Santana é o quinto

mente porque os paulistas
não definiram se aceitarão
liberá-lo e não estão dispostos a pagar parte do salário
do jogador, acima do teto de
R$ 150 mil dos cariocas.
GOLEIRO DÁ SUSTO

Rodolfo sofreu um trauma
cervical após se chocar com
o joelho de Paulo Ricardo, no
treino da manhã, e foi levado
ao hospital com imobilização
no pescoço. Mas os exames
não apontaram nada mais sério e o goleiro treinou à tarde.

ETERNO

VASCO

Alvo do Corinthians ao fim
do Brasileiro, Leandro Castan bem que tentou se esquivar da polêmica negociação
aberta pelo seu pai e empresário, Marcelo Castan. Irritado, o Vasco bateu o martelo e
garantiu que só negociaria o
seu capitão mediante ao pagamento da multa rescisória
de R$ 30 milhões.

A Federação de Futebol do
Rio (Ferj) divulgou ontem
horários e datas do Campeonato Carioca 2019, que
começa no próximo dia 19,
com três jogos: Portuguesa
x 2º colocado da Seletiva,
Madureira x Vasco e Fluminense x Volta Redonda. No
dia 20, a primeira rodada
será completada com Flamengo x Bangu, Cabofriense x Botafogo e Boavista x 1º
colocado da Seletiva.
Na Taça Guanabara, os
times se enfrentam dentro
do próprio grupo, e na Taça
Rio a ordem será invertida.
Nos turnos, os dois primeiros de cada grupo vão para a
semifinal. Os campeões dos
dois turnos estarão classificados diretamente para
a semifinal do Estadual ao
lado dos dois melhores na
classificação geral. Caso o
mesmo time vença os dois
turnos, ele irá direto para
a final. Os quatro melhores
na classificação geral se enfrentarão pela outra vaga
na decisão, que nesse caso
será em jogo único.

Aposentado
dos gramados,
Ronaldinho
Gaúcho voltou
ao Maracanã,
ontem, e fez
história. Não
em campo,
mas para
eternizar seus
pés na Calçada
da Fama do
estádio. “É um
dos maiores
troféus da
minha carreira”,
disse o craque,
que, como
profissional, fez
776 partidas e
278 gols.

1ª RODADA
SÁBADO, 19/1
Portuguesa x 2ºSeletiva, 16h30, Ilha
Madureira x Vasco, 17h, C. Galvão
Flu x Volta Redonda, 19h, Maracanã
DOMINGO, 20/1
Flamengo x Bangu, 17h, Maracanã
Cabofriense x Botafogo, 19h, Moacyrzão
Boavista x 1º Seletiva, 19h, Bacaxá
2ª RODADA
QUARTA, 23/1
Portuguesa x Madureira, 16h, Ilha
Botafogo x Bangu, 19h15, Engenhão
1º Seletiva x Flamengo, 19h15, A definir
Boavista x Cabofriense, 20h, Bacaxá
Vasco x V. Redonda, 21h30, São Januário
QUINTA, 24/1
2º Seletiva x Fluminense, 21h30, A definir
3ª RODADA
SÁBADO, 26/1
V. Redonda x Madureira, 10h, Cidadania
Bangu x Boavista, 16h30, Moça Bonita
Botafogo x Flamengo, 17h, Engenhão
DOMINGO, 27/1
Fluminense x Portuguesa, 17h, Maracanã
Vasco x 2º Seletiva, 19h, São Januário
Cabofriense x 1º Seletiva, 19h30, Cabo Frio
4ª RODADA
TERÇA, 29/1
Flamengo x Boavista, 21h30, Maracanã
QUARTA, 30/1
Portuguesa x Vasco, 16h, A definir
2º Seletiva x Volta Redonda, 16h, A definir
Fluminense x Madureira, 21h30, Maracanã
QUINTA, 31/1
Bangu x Cabofriense, 16h, Moça Bonita
Botafogo x 1º Seletiva, 20h, Engenhão
5ª RODADA
SÁBADO, 2/2
Vasco x Fluminense, 19h, A definir
V.Redonda x Portuguesa, 19h, Cidadania
Madureira x 2º Seletiva, 19h, C. Galvão
DOMINGO, 3/2
Flamengo x Cabofriense, 17h, Maracanã
Boavista x Botafogo, 17h, Bacaxá
1º Seletiva x Bangu, 17h, A definir

