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ARENA DO GRÊMIO
20h

Em meio à negociação de Everton Ribeiro para o Al Nasr, Flamengo encara o Grêmio, no Sul, disposto 
a se reabilitar no Brasileiro e se manter na cola do líder Internacional em busca do título. P. 4 e 5

Reage, Mengão
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Vasco

Luxemburgo 
garante a volta 
de Castan 
contra o Bahia
Técnico explica porque zagueiro não pegou o Palmeiras e prioriza 
a recuperação física do capitão visando duelo contra o Bahia 

A 
ausência de Leandro 
Castan na escalação di-
vulgada pela assessoria 

de imprensa do Vasco, poucos 
minutos antes de a bola rolar 
contra o Palmeiras, terça-fei-
ra, no Allianz Parque, sur-
preendeu o torcedor. Apesar 
da necessidade de vencer para 
se distanciar da zona de rebai-
xamento do Brasileiro, Van-
derlei Luxemburgo, à espera 
de um adversário com mui-
tos reservas em ação, devido 
à final da Libertadores, deci-
diu poupar o capitão, que foi 
substituído por Ricardo Gra-
ça, visando o chamado duelo 
de seis pontos contra o Bahia, 
domingo, em São Januário.

“Leandro Castan não é ne-
nhum menino. Ele teve um 
jogo intenso contra o Atléti-
co-MG e temos uma decisão 
contra o Bahia no domingo. 
Entrei com Ricardo Graça, 
que é um jogador que gos-
to muito. Então, Castan está 
guardado para domingo”, des-
tacou Luxa.

Com o importante ponto 
conquistado em São Paulo, 
o Vasco subiu uma posição, 

ocupando agora o 14º lugar, 
com 36 pontos, quatro a mais 
do que o Bahia, primeiro time 
na zona de rebaixamento, em 
17º, com 32 pontos. Com força 
máxima, o Cruzmaltino terá 
a chance de abrir uma valio-
sa vantagem e reduzir ainda 
mais a chance de queda, hoje 
calculada em 20%, segundo o 
site ‘Infobola’.

Ao fim do jogo contra o 
Palmeiras, atrasado da 1ª ro-

dada, Luxemburgo elogiou a 
atuação dos seus comanda-
dos e afirmou que o empate 
pode ser considerado um bom 
resultado.

“O empate foi um bom re-
sultado, mas gostaria que 
meus jogadores fossem para 
casa com o sentimento de que 
poderíamos ganhar. Podería-
mos ter vencido. Gostaria que 
forçassem um pouco mais, 
queria que meus jogadores 
acreditassem na vitória, que 
poderíamos vencer o Palmei-
ras fora de casa”, afirmou.

O treinador ainda elogiou 
a postura da sua equipe, que 
mesmo atuando fora de casa, 
buscou os três pontos contra 
o Palmeiras. “Estivemos mui-
to mais próximos da vitória 
do que eles. Fizemos um bom 
jogo. Era só acreditar. É uma 
coisa que temos que mudar. 
Não podemos ter receio de 
agredir o adversário fora de 
casa. O Vasco é muito grande e 
tem que jogar. O resultado foi 
bom, mas acho que tem que 
sair com o sentimento de que 
dava para conseguir mais al-
guma coisa”, frisou.

O Vasco terá força 
máxima contra o 
Bahia, domingo, 
na Colina, em jogo 
decisivo para a fuga 
do rebaixamento

 

EM FORMA

Livre de lesão, o 

zagueiro Leandro 

Castan treina e 

vai pegar o 

Bahia
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Vasco

 N O Vasco conseguiu um 
ponto importante na luta 
contra o rebaixamento após 
o empate com o Palmeiras, 
terça-feira, na Alianz Are-
na, em São Paulo. Com isso, 
reduziu o seu risco mate-
mático de queda. Segundo 
dados do portal “Infobola”, 
a equipe cruzmaltina pas-
sou a ter 20% de possibili-
dades de cair para a Série B 
do Campeonato Brasileiro.

 N Antes da partida, que fez 
parte de um jogo atrasado 
da 1ª rodada, o Vasco tinha 
21% de risco de rebaixa-
mento. A oscilação foi mí-
nima, mas suficiente para 
deixar o Cruzmaltino como 
a equipe, entre as que lutam 
contra a degola, com menos 
risco de jogar a Segundona 
na próxima temporada.

 N B o t a f o g o ,  C o r i t i b a  e 
Goiás estão em situação 
bem mais delicada e têm 
99%, 98% e 88% de riscos 
de rebaixamento, respec-
tivamente. Depois deles, 
vem o Bahia, com 43%. O 
Fortaleza possui tem 30% 
de risco de queda e o Sport 
aparece com 22%. 

RISCO DE 
REBAIXAMENTO 
É REDUZIDO

Estivemos muito mais 
próximos da vitória 
do que eles. Fizemos 
um bom jogo. Era só 
acreditar na vitória
VANDERLEI LUXEMBURGO,
Técnico do Vasco
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Grêmio

Mengão perto de 
fazer um negócio 
das arábias  
Al Nasr possui documento assinado pelo Flamengo autorizando a venda 
de Everton Ribeiro por R$ 39 milhões. Decisão deve ser dada ainda hoje 

O 
Flamengo faz hoje, às 
20h, contra o Grêmio, 
em Porto Algre, um 

jogo decisivo às suas preten-
sões de título no Campeona-
to Brasileiro. Mas, ontem, o 
duelo ficou em segundo pla-
no. Afinal, a possível saída de 
Everton Ribeiro mexeu com 
o Rubro-Negro, cujos jogado-
res têm sido alvo constante de 
clubes do Mundo Árabe. De-
pois de vender Yuri César ao 
Shabab Al Ahli, avançar nas 
conversas com o Al Ain para 
emprestar Michael, a direto-
ria está disposta a negociar o 
meia para um time dos Emi-
rados Árabes.

Em documento assinado 
pelo diretor executivo Bruno 
Spindel, o Flamengo topou 
vender Everton Ribeiro ao 
Al Nasr, de Dubai, por 4 mi-
lhões de euros, cerca de R$ 26 
milhões, com mais 2 milhões 
de euros, em torno de R$ 13 
milhões, por bonificação, po-
dendo chegar ao total de 6 mi-
lhões de euros, que daria R$ 
39 milhões. 

A carta foi enviada ao time 
dos Emirados Árabes no dia 
14 de janeiro, endereçada a 
Saeed Ali Al Amri, CEO do Al 
Nasr. Na declaração, o Fla-

mengo não cita qual seria a 
forma de pagamento, mas o 
Al Nasr estaria disposto a pa-
gar 3 milhões de euros à vista 
e o restante em junho. Com o 
ok da diretoria rubro-negra 
para negociar Everton Ribei-
ro, o Al Nasr iniciou as con-
versas com os empresários de 
Everton Ribeiro, que são da 
empresa Brazil Football.

As negociações avança-
ram e se chegou a um acordo: 
contrato de três anos, com o 
dobro do salário que Everton 
Ribeiro recebe atualmente no 
Flamengo, além de ter direi-
to a casa, carro e escola para 
os filhos, o que é comum em 
transações envolvendo clubes 
dos Emirados Árabes.

Porém, nas últimas horas, 
o Flamengo voltou atrás, exi-
giu aumento na proposta por 
Everton Ribeiro e pediu 7 mi-
lhões de euros. 

O CEO do Al Nasr, Saeed Ali 

Local: Arena do Grêmio. Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR). Horário: 20h

GRÊMIO FLAMENGO

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, 
Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus 
Henrique, Lucas Silva (Maicon), Alisson, 
Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. 
Técnico: Renato Gaúcho

Hugo Souza, Isla, Willian Arão,  
Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, 
Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA

Al Amri, não gostou da postu-
ra do Rubro-Negro e enten-
deu como “não cumprimento 
de acordo”, mesmo sabendo 
que no documento assinado 
por Bruno Spindel o prazo de 
validade da oferta era de três 
dias. Com isso, a negociação 
congelou, mas pessoas envol-
vidas na transação tentaram 
a última cartada: o time dos 
Emirados Árabes pagar 6 mi-
lhões de euros e não mais 4 
milhões de euros e 2 milhões 
de euros por bônus. 

O Al Nasr recebeu a con-
traproposta e dará uma res-
posta nas próximas horas ao 
Flamengo. Caso a negociação 
com Everton Ribeiro não se 
concretize, os “sheiks” tenta-
rão o atacante Marinho, do 
Santos, outro jogador que está 
na mira desde 2020. Como a 
janela de transferência nos 
Emirados Árabes fecha no dia 
1º de fevereiro, eles têm pres-

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

sa para resolver a situação.
Everton Ribeiro chegou 

ao Flamengo em 2017, aos 28 
anos, custando “apenas” R$ 
22 milhões. Quatro tempora-
das depois e com idade mais 
avançada, o Rubro-Negro tem 
a chance de negociar o meia, 
recuperar o investimento e 
ainda lucrar em cima do ca-
misa 7, que vê a possibilidade 
de fazer um contrato milioná-
rio aos 31 anos.

Fato é que, após as elimina-
ções na Copa do Brasil e na Li-
bertadores, além da incerteza 
de título do Brasileirão, o Fla-
mengo vive a necessidade de 
negociar jogadores para cum-
prir a meta estabelecida em 
orçamento com arrecadação 
em venda: R$ 168 milhões.

Com as saídas de Lincoln 
(R$ 15 milhões) e Yuri César 
(R$ 32 milhões), o Flamen-
go já conseguiu chegar a R$ 
47 milhões. Caso a negocia-
ção com Everton Ribeiro seja 
concretizada, o Rubro-Ne-
gro dará um importante sal-
to para conseguir atingir o 
planejamento. 

Hoje, porém, o Flamengo 
terá desfalques para encarar o 
Grêmio, na Arena do Grêmio, 
em partida atrasada da 23ª ro-
dada do Brasileiro. O zagueiro 
Rodrigo Caio e o goleiro Die-
go Alves, ambos com lesão na 
coxa, não viajam para Porto 
Alegre. Sendo assim, Rogé-
rio Ceni deve voltar a escalar 
Hugo Souza no gol e utilizar 
Gustavo Henrique e Willian 
Arão como dupla de zaguei-
ros. Uma vitória colocará o 
Flamengo forte para a reta 
final do Brasileirão. O rubro-
negro está sete pontos atrás 
do líder Internacional. 

Al Nasr ofere-

ce a Everton 

Ribeiro um 

contrato de 

três anos, 

com o dobro 

do salário 

que ele recebe 

no Flamengo, 

além de casa, 

carro e escola 

para os filhos

4
PONTOS
Ficará o Flamengo atrás do líder 

do Brasileiro, Internacional,  

se vencer o Grêmio hoje
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Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 N Utilizado como zagueiro 
por Rogério Ceni nas últimas 
partidas, o volante Willian 
Arão afirmou que, apesar 
de não ser a sua posição de 
origem, ele deseja servir o 
Flamengo atuando da forma 
que o treinador achar melhor.

“Me sinto confortável, mi-
nha posição de origem é vo-
lante, mas se o Rogério quiser 
me utilizar como zagueiro eu 
estarei lá. Minha vontade é 
ajudar o Flamengo. Tenho 
treinado e também não é no-
vidade para mim”, afirmou.

Após um 2019 glorioso, a 
temporada atual não vem 
sendo a esperada para o Fla-
mengo. Para Arão, as mu-
danças de técnico atrapalha-
ram o rendimento da equipe.

“Claro que influenciam, 
mas são coisas que aconte-
cem no futebol. Cabe a nós 
trabalharmos e desempe-
nharmos o melhor para que o 
Flamengo continue brigando 
por títulos”, disse.

Perguntado se falta moti-
vação ao grupo, Arão garan-
tiu que os jogadores estão 
comprometidos na luta pelo 
título do Brasileiro. 

“O que nos motiva é mar-
car história, conquistar taças 
por esse time. Nunca faltou 
desejo. Queremos buscar os 
títulos, nem sempre é pos-
sível, porque há rivais, mas 
estamos aqui sem desistir”, 
opinou, confiante na con-
quista do Brasileiro.

“ E n q u a n t o  t i v e r m o s 
chances matemáticas, va-
mos acreditar. Eu não estava 
aqui, mas em 2009, foi cam-
peão nos últimos 45 minutos. 
Ainda tem muita coisa para 
acontecer, tem confronto di-
reto, acreditamos sim. Não 
podemos é pensar nos ou-
tros, temos que fazer a nossa 
parte”, decretou, confiante.

ARÃO ESTÁ À 
VONTADE COMO 
ZAGUEIRO

 

AGORA 

VAI?

Everton Ribeiro é  
paixão antiga do Al 

Nasr, que parece 
decidido a tirar o 

meia do Fla
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Botafogo

Botafogo desiste 
de negociar o 
zagueiro Kanu 
com o Cruz Azul
Presidente alvinegro decide dar fim à negociação  
e jogador, de 23 anos, vai permanecer no Glorioso 

A 
negociação do zagueiro 
Kanu com o Cruz Azul-
MEX não irá ser concre-

tizar. Em participação na ESPN 
mexicana, o presidente do Bo-
tafogo, Durcesio Mello, afirmou 
que o jogador, revelado nas ca-
tegorias de base do Alvinegro, 
não irá mais deixar o clube. 

A proposta do Cruz Azul 
era de 400 mil dólares (cer-
ca de R$ 2,2 milhões) pelo 
empréstimo de um ano. Com 
duas possibilidades para exer-
cer a compra: 3,2 milhões de 
dólares (R$ 17,5 milhões) até o 
dia 1º de julho ou 4 milhões de 
dólares (R$ 21,9 milhões) até 
o dia 30 de novembro. 

O Botafogo, porém, deseja 
inserir no acordo gatilhos por 
produtividade. Fez contrapro-
posta na semana passada e de-
finiu a última sexta-feira como 
prazo para a resposta. No en-
tanto, não houve qualquer posi-
cionamento do clube mexicano.

Por falar em negociações, o 
Botafogo está disposto a mu-
dar sua postura. Nos últimos 
meses, principalmente quando 

o Comitê de Futebol ditava as 
cartas em General Severiano, 
o Alvinegro se acostumou a ser 
pautado por pressões e pedidos 
externos dos torcedores. 

O Twitter, grande ‘palco’ para 
dirigentes aparecerem nos mo-
mentos oportunos, foi o respon-
sável por duas contratações de-
cepcionantes: o japonês Honda 
e o marfinense Kalou. Agora, 
com a chegada do novo diretor 
de futebol, Alexandre Freeland, 
o clube promete mudar.

A nova diretoria, encabeçada 
pelo presidente Durcesio Mello, 
entende que ceder às pressões 
da galera para ficar bem na fita 
pode causar mais prejuízo do 
que dar resultado positivo. Pro-

va dessa tentativa de mudança 
de estratégia é a manutenção de 
três nomes que são alvos da ira 
da torcida: o técnico Eduardo 
Barroca, o gerente Túlio Lusto-
sa e o auxiliar Lucio Flavio.

Apesar do rebaixamento 
quase certo no Brasileiro — 
para não cair pela terceira vez 
na história, precisa vencer os 
últimos seis jogos —, Freeland 
entende que é hora de fazer 
melhor diagnóstico do grupo 
e da comissão técnica antes do 
processo de demissão. Durce-
sio Mello garantiu que Freeland 
terá total autonomia para to-
mar as decisões que achar ne-
cessárias para recolocar o fute-
bol do clube nos trilhos. 

Revelação 
da base 
alvinegra, Kanu 
despertou 
o interesse 
do futebol 
mexicano

Durcesio Mello diz 
que novo gerente 
de futebol terá 
autonomia para 
demitir e contratar 
no Botafogo 
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / HOJE
Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

23ª RODADA (JOGO ADIADO) / HOJE
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  / SEGUNDA-FEIRA
Corinthians 0 x 2 Bragantino Arena Neo Quimica

1ª RODADA (JOGO ADIADO) / SEGUNDA
Palmeiras 1 x 1 Vasco Allianz parque

28ª RODADA (jogo adiado) / SEGUNDA
Atlético-MG 2 x 0 Santos Mineirão

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 Atlético-MG 57 32 17 6 9 56 41 15 59,4%

 4º Flamengo 55 31 16 7 8 53 41 12 59,1%

 5º Palmeiras 52 32 14 10 8 45 31 14 54,2%

 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 Corinthians 45 31 12 9 10 38 36 2 48,4%

 10º Santos 45 32 12 9 11 44 44 0 46,9%

 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 Vasco 36 32 9 9 14 34 47 -13 37,5%

 15º Sport 35 32 10 5 17 26 41 -15 36,5%

 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

 n Na briga pelo título e pelas 
primeiras colocações do Cam-
peonato Brasileiro, o Atlético
-MG perdeu o atacante Keno 
por tempo indeterminado. Ele 
rompeu um ligamento do co-
tovelo e está fora da reta final 
do Brasileirão por conta da 
lesão que aconteceu na vitó-
ria do Galo contra o Santos, 
por 2 a 0, no Mineirão. Com 
57 pontos, os mineiros estão 
na frente do Flamengo, que 
tem 55, mas um jogo a menos.

GRANDE PERDA NO 
ATLÉTICO-MG

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

A DIFERENÇA DO COMANDO 

N
esta semana, me peguei pensando nos ru-
mos do futebol brasileiro e me deparei com 
a situação de dois clubes cariocas, em mo-

mentos totalmente distintos, mas que mostram 
a importância do comando e da experiência para 
se lidar com o futebol. O Vasco, antes de Vanderlei 
Luxemburgo, era simplesmente um bando em 
campo. Agora, o time voltou a jogar bola de verda-
de e está muito próximo de conseguir escapar do 
Z-4 do Brasileiro. Não só isso: Luxa mudou o Vasco 
de dentro para fora e passa a confiança necessária 
para que a torcida abrace, mesmo sem poder estar 
no estádio. Já o Flamengo de Rogério Ceni vive o 
contrário. Com Dome não estava muito bom, mas 
já era melhor do que com Ceni. O multicampeão 
ex-goleiro do São Paulo e da Seleção ainda não con-
seguiu fazer a transição necessária para segurar a 
onda que é comandar o Flamengo. Confiança que 
só diminui a cada jogo e a cada substituição feita 
por Ceni. A cada jogo decisivo perdido. E, inclusi-
ve, o nome de Luxa, flamenguista declarado, já até 
ecoou nos bastidores do Ninho do Urubu. 

Luxemburgo passa a 
confiança necessária 
para a torcida

 n O meia Éverton Ribei-
ro está de malas prontas 
para deixar o Flamengo. 
Após se tornar ídolo com 
as conquistas e desfilar seu 
futebol, os 9,5 milhões de 
euros (cerca de 60 milhões 
de reais) oferecidos pelo Al-
Nasr foram quase irrecusá-
veis. Fica o meu agradeci-
mento pelo futebol apre-
sentado pelo canhotinho 
em solo carioca. Joga mui-
to. Só acho que, pensando 
em Seleção, ele deu adeus 
à Copa...

ADEUS  
DE UM CRAQUE 

CADA UM EM UM CANTO 

 nPalmeiras e Santos vão protagonizar a final da Libertadores 
no sábado. O Peixe vai treinar no CT do Fluminense para a de-
cisão, enquanto o Alviverde vai realizar atividades no Nilton 
Santos. O Maracanã está fechado há quase um mês para receber 
a maior competição de clubes da América do Sul. Pena não ter 
nenhum carioca, mas torço para que o futebol brasileiro faça 
um grande jogo.

DANIEL CASTELO BRANCO
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Fluminense

O 
futuro de Marcos Pau-
lo está definido. Cria 
de Xerém, o atacante 

de 19 anos deixará o Flumi-
nense sem custos rumo ao 
Atlético de Madrid-ESP no 
fim de junho, quando se en-
cerra seu vínculo com o Tri-
color. O jogador já assinou 
pré-contrato de cinco anos 
com o clube espanhol. A in-
formação foi publicada pelo 
jornal ‘Marca’.

Empresário de Marcos 
Paulo, Lucas Mineiro está em 
Madri, onde define os últi-
mos detalhes da negociação. 
Vale ressaltar que o estafe do 
atleta buscou uma transfe-
rência imediata, com o ob-
jetivo de dar algum retorno 
financeiro ao Fluminense. 
Mas o acordo foi selado para 
o meio do ano e sem custos.

Marcos Paulo assinou o 
primeiro contrato profissio-
nal em julho de 2018, quando 
estava no Sub-17, durante a 
gestão de Pedro Abad. O vín-
culo era válido por dois anos. 
Com o assédio de clubes do 
exterior, o Fluminense au-
mentou o contrato para três 
anos, além de dar um reajus-
te salarial. Ou seja, até junho 
de 2021. Três anos é o máxi-
mo de tempo permitido pela 
Fifa para jogadores entre 16 
e 18 anos.

Quando completou 18 
anos, em fevereiro em 2019, 
Marcos Paulo foi para os pro-
fissionais. Naquela época, ele 
já podia assinar um contrato 
de cinco anos com o clube, 
mas não houve conversas 
por parte de Abad. A primei-
ra proposta de renovação foi 
em junho de 2020, por Mário 
Bittencourt, mas as conver-
sas não tiveram sucesso.

Desde que subiu para 
o profissional, o atacante 
atuou em 74 jogos em balan-
çou as redes 14 vezes. Além 
disso, conquistou a Taça Rio 
em 2020. Atualmente, é ti-
tular na equipe comandada 
por Marcão e pode ser im-
portante na briga por uma 
vaga na próxima edição da 
Libertadores.

Marcos Paulo já ensaia  
o adeus ao Fluminense
Atacante assina pré-contrato com Atlético de Madrid e deixará o Tricolor em junho

Um dos 
destaques das 
categorias de 
base, Marcos 
Paulo sairá 
de graça do 
Fluminense  N De volta ao time titular do 

Fluminense na vitória sobre 
o Botafogo, o zagueiro Nino 
concedeu coletiva ontem e fa-
lou sobre trabalho do técnico 
Marcão. O jovem, de 23 anos, 
elogiou o treinador e relem-
brou que o ex-comandante 
Odair Hellmann também re-
cebia críticas antes de deixar 
o clube rumo ao futebol árabe.

 N “O Marcão é um cara muito 
identificado e conhece muito 
bem o nosso elenco. Conhecia 
muito bem o trabalho do Odair 
e tem capacidade de dar con-
tinuidade. Estamos satisfeitos 
com ele e acreditamos que as 
críticas não vão influenciar. O 
Odair hoje é elogiado, mas já 
foi muito criticado. Nós temos 
que continuar trabalhando 
bem”, disse o zagueiro.

 N Nino também abordou 
a possibilidade de disputar 
a Olimpíada de Tóquio, que 
deve acontecer no meio do 
ano. Apesar de admitir que é 
um sonho profissional, ele põe 
o Fluminense como prioridade 
absoluta na sua carreira:

 N “Claro que desejo estar pre-
sente nos Jogos Olímpicos, 
mas se cheguei lá foi por cau-
sa do Fluminense. Por con-
ta disso, a minha prioridade 
sempre será o clube, buscar a 
classificação para a Liberta-
dores e se estivermos lá buscar 
uma campanha que possa nos 
colocar nos lugares mais altos”.

NINO DEFENDE 

O TRABALHO 

DE MARCÃO


