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Vasco e Fluminense entram 
em campo hoje, na reta final 

do Brasileirão, com metas 
diferentes: o time de Luxa 
pega o Fortaleza para sair 
do Z-4 enquanto a equipe 

de Marcão recebe o 
Atlético-MG, de olho na 

vaga na Libertadores. P. 3 a 5

Hora decisiva
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Flamengo

Na mira do 
Mengão, 
Rafinha está 
em pauta no 
Boca Juniors
Diretoria do clube argentino estuda 
possibilidades para a lateral direita em 
uma eventual saída de Buffarini

O 
futuro do lateral-direito 
Rafinha ainda é incerto. 
O Flamengo namora com 

o jogador e tenta reatar o casa-
mento vivido em 2019. O Atlé-
tico-MG monitora e pode dar 
o bote para tentar o jogador a 
qualquer momento. Mas há um 
clube da Argentina que tem o 
nome do brasileiro em pauta. 
Trata-se do Boca Juniors.

Segundo apurou a reporta-
gem, Rafinha é bem avaliado 
pela diretoria do Boca Juniors, 
e o nome do brasileiro está na 
mesa da diretoria. Mas, até o 
momento, nenhuma negocia-
ção foi iniciada e nenhum con-
tato foi feito. O clube argentino 
monitora o mercado porque 
pode ter a necessidade de bus-
car um lateral-direito. Buffari-
ni, atualmente no elenco, tem 
vínculo apenas até junho e não 
tem renovação garantida.

Outro fator que pesa a fa-
vor do Boca Juniors em uma 
possibilidade de tentativa na 
contratação de Rafinha é a boa 
relação de um dos empresários 
do lateral, o ex-jogador Ricardo 
Scheidt, com a diretoria do clu-
be argentino.

A reportagem tentou contato 
com Ricardo Scheidt, empre-
sário de Rafinha, para saber 
se algum contato já havia sido 
feito com o Boca Juniors. O re-
presentante, entretanto, não 
respondeu às mensagens.

Inicialmente, Rafinha res-
cindiu com o Olympiakos, da 
Grécia, por ter o desejo de retor-
nar ao futebol brasileiro e ficar 
perto da família. Como a Argen-
tina é um país vizinho ao Brasil, 
o Boca Juniors pode usar dessa 
estratégia para tentar conven-
cer o jogador a atuar no futebol 
argentino.

Rafinha chegou ao Rio na se-
gunda-feira e conversou com 
jornalistas presentes no aero-
porto. O lateral-direito garantiu 
que irá decidir os próximos pas-
sos na carreira com calma e irá 
analisar as possibilidades sem 
pressa e sempre em conjunto 
com os familiares.

Rafinha quer 

retornar 

ao futebol 

brasileiro: 

além do 

Flamengo, ele 

desperta o 

interesse 

do Galo

DIVULGAÇÃO

 N Faltando três jogos para o 
fim do Brasileiro, o Flamengo 
deverá ter um reforço impor-
tante  contra o Corinthians, 
no domingo. O zagueiro Ro-
drigo Caio está recuperado 
de uma lesão no adutor da 
coxa e deverá aparecer na 
equipe de Rogério Ceni.

O zagueiro se lesionou du-
rante a partida contra o Pal-
meiras e foi desfalque con-
tra Athletico, Grêmio, Sport, 
Vasco e Bragantino. Rodrigo 
Caio está em transição para 
o campo e nos próximos dias 
deverá voltar a treinar com 
o restante do grupo carioca.

RODRIGO CAIO 

DEVE VOLTAR 

AO TIME

Rafinha res-

cindiu com o 

Olympiakos, 

da Grécia, e 

chegou ao Rio 

na segunda-

feira. Ele 

disse que 

decidirá seu 

futuro com 

calma

VOCÊ SABIA

Rodrigo Caio 

se lesionou 

contra o 

Palmeiras 

e foi desfal-

que contra 

Athletico, 

Grêmio, 

Sport, Vasco e 

Bragantino

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br
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Atlético-MGFluminense

A
pós mais de um mês dis-
tante, o Fluminense re-
torna ao Maracanã em 

um momento decisivo. Em caso 
de vitória sobre o Atlético-MG 
hoje, às 21h30, o Tricolor se ga-
rante na preliminar da Liberta-
dores. E ainda pode conseguir 
mais. A quatro rodadas do fim 
do Brasileiro, a equipe de Mar-
cão, em quinto lugar com 56 
pontos, terá um duelo direto 
por uma vaga na fase de grupos 
da competição sul-americana. 
O adversário está em terceiro 
com 60, mas não costuma ir 
bem jogando fora.

Terceiro melhor mandante 
da competição, com 34 pontos 
em 17 jogos (66,67% de apro-
veitamento), o Fluminense na 
teoria tem uma vantagem im-
portante, porque irá encarar 
o Galo, oitavo pior visitante. 
Por isso, o retorno ao Mara-
canã vem em boa hora. Afinal, 
são 62% de aproveitamento 
no estádio nesta temporada.

Os números poderiam ser 
ainda melhores se o Fluminen-
se não tivesse jogado longe de 
sua casa as últimas três parti-
das no Rio, nas vitórias sobre 
Botafogo (São Januário), Goiás 
e Sport (ambas no Nilton San-
tos). Por causa da final da Liber-
tadores, o Maracanã ficou com 
a Conmebol quase todo o mês 
de janeiro e o Tricolor só jogou 
uma vez em 2021 no estádio.

Pelo menos, a última lem-
brança traz ainda mais con-
fiança ao torcedor. Afinal, o 
Fluminense venceu o clássico 
com o Flamengo por 2 a 1 no 
Maracanã, no dia 6 de janeiro 
de 2021. Com esse resultado, 
o Tricolor tem 29 partidas no 
estádio na temporada, com 16 
vitórias, seis empates e sete 
derrotas.

Se vencer novamente no Ma-
racanã, o Fluminense chegará a 
59 pontos, o que lhe garante ao 
menos o oitavo lugar no Brasi-
leiro. E como o G-8 está garan-
tido com a final da Copa do Bra-
sil entre Palmeiras e Grêmio, o 
Tricolor já estará pelo menos 
na fase preliminar da Liberta-
dores, competição que não dis-
puta desde 2013.

DANIEL CASTELO BRANCO

O Fluminense 
sonha em voltar à 
Taça Libertadores, 
competição que não 
disputa desde 2013

 N O atacante Matheus Martins, 
de 17 anos, é considerado uma das 
principais promessas da categoria 
de base do Fluminense. O jogador 
vem atraindo o interesse de clu-
bes europeus, como o Atlético de 
Madrid, por exemplo. Ciente disso, 
o Tricolor aumentou a oferta que 
tinha preparado para renovar com 
o jovem jogador. As informações 
são do portal “NetFlu”.

A diretoria tricolor já havia fei-
to uma proposta de renovação 
ao atacante no início deste ano e 
fez uma segunda tentativa, ofe-
recendo um salário maior, bus-
cando ampliar o vínculo por mais 
três temporadas com Matheus 
Martins. 

A nova oferta realizada teria 
agradado aos representantes do 
jogador, e as conversas seguem 

em busca de um acordo que seja 
bom para ambas as partes.

O contrato do jovem destaque 
da equipe sub-17 com o Flumi-
nense vai até agosto do ano que 
vem. A multa rescisória é de 40 
milhões de euros (R$ 266,2 mi-
lhões). De acordo com o Portal da 
Transparência do clube tricolor, 
o Fluminense detém 100% dos 
direitos federativos do jogador. 

CLUBE FAZ NOVA PROPOSTA PARA DESTAQUE DO SUB-17

Tricolor volta ao Maraca de 
olho na vaga na Libertadores
Terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro, Fluzão recebe o Atlético-MG
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Vasco

No Castelão, meta é fugir do Z-4
Fora de casa, Vasco encara o Fortaleza, rival direto na briga para escapar do rebaixamento do Brasileiro

D
e volta à zona de rebai-
xamento do Campeo-
nato Brasileiro, o Vasco 

enfrenta o Fortaleza hoje, às 
19h15, no Castelão, em bus-
ca de um resultado positivo 
para sair da região incômoda. 
O Cruzmaltino também luta 
para melhorar o seu aprovei-
tamento contra os rivais di-
retos na luta contra a degola. 
A equipe de São Januário não 
tem se saído tão bem nas últi-
mas “finais” que tem feito na 
atual temporada.

O aproveitamento do Vasco 
contra as equipes que lutam 
diretamente contra o rebai-
xamento é de 50%. Porém, nas 
últimas duas partidas que fez 
contra rivais diretos, acabou 
decepcionando. Perdeu para 
o Coritiba e empatou com o 
Bahia. Ambos os jogos foram 
disputados em São Januário e 
fizeram com que o Cruzmalti-
no perdesse a chance de res-
pirar um pouco mais aliviado 
na luta contra a degola.

O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo deverá escalar o 
Vasco para entrar em campo 
no Castelão com Fernando 
Miguel, Yago Pikachu (Cayo 
Tenório), Marcelo Alves, 
Leandro Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Caio Lopes, e 
Benítez; Juninho (Pikachu), 
Ygor Catatau e Cano. 

RISCO DE REBAIXAMENTO

De acordo com os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, 
o Vasco tem 33% de risco de 
rebaixamento. O time cruz-
maltino está na zona da de-
gola, mas um empate contra 
o Fortaleza já tiraria a equipe 
da região incômoda. O Forta-
leza, que tem um ponto a mais 
que a equipe carioca, tem 16% 
de risco de jogar a Série B do 
Campeonato Brasileiro na 
próxima temporada.

Benítez é uma 

dos trunfos do 

Vasco para o 

jogo na Arena 

Castelão

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

De acordo 

com os 

cálculos do 

matemático 

Tristão Gar-

cia, o Vasco 

tem 33% de 

risco de rebai-

xamento
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Vasco

 N A presença de Cano no grama-
do do CT do Ceará, ontem, no úl-
timo treino do Vasco antes do 
confronto com o Fortaleza, dimi-
nuiu a tensão do torcedor para o 
jogo-chave na Arena Castelão. 
Recuperado de uma indisposição 
estomacal, o atacante voltou a 
treinar depois de dois dias e será 
um reforço de peso na ‘decisão’ 
pela permanência na Série A. 

Cano participou sem restrições 

da atividade. Pelas indicações da-
das por  Luxemburgo ao longo da 
semana, o camisa 14 terá novo com-
panheiro de ataque: Ygor Catatau. A 
procura de um parceiro ideal para o 
argentino continua depois dos testes 
com Talles Magno, Gabriel Pec, Viní-
cius e Gustavo Torres. A exemplo de 
Marcelo Alves, que se firmou na zaga, 
o atacante, também contratado ao 
Madureira, promete agarrar a chance.

Para aumentar o poder de 

criação, Luxa promoveu testes e 
indicou mexidas, como a entrada 
de Caio Lopes no lugar de Leo-
nardo Gil, suspenso. A suspen-
são de Léo Matos pode provocar 
mais mudanças do meio para a 
frente. Caso opte pela entrada de 
Cayo Tenório, Pikachu continuaria 
no setor ofensivo. Caso recue o 
lateral-direto para a posição de 
origem, Juninho ganharia chance 
no meio.

CONFIRMADO, CANO TERÁ NOVO PARCEIRO DE ATAQUE

 N Novo presidente do Vasco, Jorge 
Salgado, concedeu entrevista ao 
canal do YouTube “Atenção, Vas-
caínos” e falou sobre a situação 
financeira do clube. Segundo o 
mandatário, grandes investimen-
tos estão descartados para o seu 
começo de gestão.

“Não tenho recursos para 
contratar um grande jogador. 
Vamos ter que usar a expertise 

e conhecimento para pesquisar no 
mercado. Procurar jogadores da-
quelas posições que a gente precise 
contratar. Quero em um primeiro mo-
mento tirar o Vasco deste momento 
cinzento e classificar o time do início 
da tabela para o meio. Tivemos muita 
dificuldade para classificar e não po-
demos depender das últimas roda-
das para classificar. Mas não vou iludir 
o torcedor, não vamos trazer grandes 

jogadores”, disse Salgado.
O presidente falou detalhada-

mente de como se encontra finan-
ceiramente o clube carioca: “Hoje 
o nosso clube está fragilizado fi-
nanceiramente. Para você ter uma 
ideia, acabei de ter números de 
balanço no fim da tarde. Saímos 
de R$ 610 milhões para R$ 720 
milhões. É um déficit de mais ou 
menos R$ 100 milhões num ano”.

JORGE SALGADO DETALHA PLANEJAMENTO DO CLUBE

Cano é a esperança do Vasco para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e deixar a zona de rebaixamento

RAFAEL RIBEIRO

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

34ª RODADA  /QUARTA
Grêmio 3 x 3 Santos Arena do Grêmio
Bragantino 2 x 0 Atlético-GO Nabi Abi Chedid
Corinthians 2 x 1 Ceará Neo Química Arena
Bahia 0 x 1 Fluminense Itaipava A. Fonte Nova
Goiás 1 x 0 Atlético-MG Serrinha
34ª RODADA  /QUINTA
Fortaleza 3 x 1 Coritiba Castelão
Flamengo 2 x 0 Vasco Maracanã
Athletico-PR 0 x 0 Internacional Arena da Baixada
30ª RODADA  (JOGOS ADIADOS) /SEXTA
Botafogo 0 x 1 Sport Maracanã
35ª RODADA  /SÁBADO
Bahia 3 x 3 Goiás Fonte Nova
Atlético-GO 1 x 1 Santos Antônio Accioly
35ª RODADA  /DOMINGO
Bragantino 1 x 1 Flamengo Nabi Abi Chedid
35ª RODADA  /SEGUNDA
Botafogo 2 x 5 Grêmio Nilton Santos

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP
 1º Internacional 66 34 19 9 6 57 31 26 64,7%
 2º Flamengo 65 35 19 8 8 63 44 19 61,9%
 3º Atlético-MG 60 34 18 6 10 58 42 16 58,8%
 4º São Paulo 58 33 16 10 7 53 36 17 58,6%
 5º Fluminense 56 34 16 8 10 49 40 9 54,9%
 6º Grêmio 56 35 13 17 5 51 37 14 53,3%
 7º Palmeiras 53 33 14 11 8 46 32 14 53,5%
 8º Corinthians 48 33 13 9 11 41 39 2 48,5%
 9º Bragantino 48 35 12 12 11 49 40 9 45,7%
 10º Santos 47 34 12 11 11 48 48 0 46,1%
 11º Athletico-PR 46 34 13 7 14 31 31 0 45,1%
 12º Atlético-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6 43,8%
 13º Ceará 45 34 12 9 13 48 46 2 44,1%
 14º Sport 38 34 11 5 18 27 44 -17 37,3%
 15º Fortaleza 38 34 9 11 14 31 35 -4 37,3%
 16º Bahia 37 35 10 7 18 41 58 -17 35,2%
 17º Vasco 37 34 9 10 15 34 49 -15 36,3%
 18º Goiás 33 35 8 9 18 37 60 -23 31,4%
 19º Coritiba 28 34 6 10 18 29 47 -18 27,5%
 20º Botafogo 24 35 4 12 19 30 58 -28 22,9%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / 17/2
Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / 19/2
São Paulo x Palmeiras 19h Morumbi

35ª RODADA / HOJE
Internacional x Sport 19h Beira-Rio

Fortaleza x Vasco 19h15 Castelão

São Paulo x Ceará 21h Morumbi

Fluminense x Atlético-MG 21h30 Maracanã

Corinthians x Athletico-PR 21h30 Neo Química Arena

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
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Botafogo

Goleiro Gatito 
responde 
acusações de 
Montenegro
Jogador diz que dirigente mentiu ao falar 
que ele não queria jogar: “Covardia é dizer 
coisas do tipo e depois vir me abraçar”

A
pós ser criticado por 
Carlos Augusto Mon-
tenegro, ex-presidente 

e ex-número 1 do antigo Co-
mitê de Futebol do Alvinegro, 
o goleiro Gatito Fernández 
resolveu se pronunciar. Em 
entrevista ao portal “globoes-
porte.com”, o paraguaio afir-
mou que o ex-dirigente men-
tiu ao falar sobre a sua situa-
ção no clube carioca.

“Montenegro nunca me 
perguntou como eu estava. 
Ou me fez ligação ou mandou 
alguma mensagem para per-
guntar como eu estou. Nunca! 
E citar meu nome de maneira 
caluniosa assim que é covar-

Lesionado, 

Gatito contou 

estar usando 

muletas há 

três semanas

VITOR SILVA/BOTAFOGO

dia imensa”, afirmou.
Gatito Fernández não atua 

pelo Botafogo desde o clássico 
diante do Vasco válido pela 
Copa do Brasil. O jogo acon-
teceu no fim de setembro de 
2020. O goleiro falou sobre a 
sua situação.

“Talvez ele não saiba, mas 
estou há 3 semanas de mule-
tas. Poderia perguntar para os 
médicos que saíram do clube 
ou os que estão presentes ago-
ra a realidade da minha lesão. 
Ele não passaria de mentiro-
so. É muito fácil falar sem sa-
ber a verdade. Ou não fazer 
questão de procurar a verda-
de. Não é a primeira vez que 
ele tem esse comportamento 
comigo. Covardia, aliás, é di-
zer coisas do tipo e depois vir 
me abraçar”, disparou.

A polêmica envolvendo os 
dois começou quando Mon-
tenegro fez um desabafo em 
um grupo fechado de sócios 
do Botafogo para abordar a 
situação do Glorioso na tem-
porada. Gatito foi alvo das crí-
ticas do ex-presidente.

“Goleiros. Pensávamos que 
estávamos bem. Não contáva-
mos com a covardia do Gati-
to de não querer jogar”, disse 
Montenegro, em uma parte 
do desabafo, quando analisa-
va o elenco alvinegro.

O Botafogo sofreu mais uma 
derrota no Brasileirão, desta vez 
por 5 a 2 para o Grêmio. Mesmo 
com o resultado, alguns jovens 
atletas alvinegros mostraram 
potencial na partida. Os jogadores 
receberam elogios do auxiliar téc-
nico Lucio Flavio, que comandou 
interinamente a equipe.

“Nesse jogo nós sabíamos que 
teríamos uma grande dificulda-
de. Procuramos manter a equi-
pe dos últimos jogos e, em razão 
do número grande de jogadores 

jovens, sabíamos que teríamos 
uma enorme dificuldade. A postu-
ra dos meninos vem sendo muito 
boa e proveitosa. São garotos que, 
até pouco tempo atrás, sequer 
estavam trabalhando conosco no 
profissional”, afirmou.

Apesar dos elogios, o ex-
jogador admitiu que eles en-
traram em um momento bem 
complicado, com o Botafogo 
rebaixado para a Série B com 
uma campanha extremamente 
negativa.

LUCIO FLAVIO ELOGIA GAROTOS

Montenegro nunca 
me perguntou como 
eu estava. Ou me fez 
ligação ou mandou 
alguma mensagem 
para perguntar como 
eu estou
GATITO,
Goleiro

Gatito não 

atua pelo 

Botafogo 

desde o clás-

sico diante 

do Vasco, 

pela Copa do 

Brasil, em 

setembro
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MARADONA

NO CHELSEA

COI divulga cartilha 
para a Olimpíada
Entre os principais pontos para os atletas, estão testes a cada 
quatro dias e proibição de turismo durante a competição

O 
Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) divulgou 
ontem a cartilha com 

os protocolos que deverão ser 
seguidos por atletas durante 
a Olimpíada e Paralimpíada 
de Tóquio 2020. Ao contrário 
de outras edições, a deste ano 
impõe uma série de restrições 
por conta das medidas de con-
tenção contra a pandemia de 
covid-19.

Alguns dos pontos já ha-
viam sido divulgados recente-
mente por alguns veículos de 
imprensa ao redor do mundo, 
mas agora a cartilha é oficial, 
e pode sofrer pelo menos mais 
duas atualizações até o início 
da Olimpíada, em 23 de julho.

Pela cartilha, os atletas são 
obrigados a realizar testes de 
covid-19 antes de entrarem na 
Vila Olímpica e terão de refa-
zê-los, no mínimo, a cada qua-
tro dias. Além disso, eles não 

AFP

poderão passear por Tóquio 
como turistas enquanto esti-
verem competindo.

Os atletas também estão 
proibidos de pegar transpor-
te público, exceto em caso de 
permissão especial. Além dis-
so, só têm permissão de des-
locamento nas instalações es-
portivas ou em locais pré-de-
terminados. Após a competi-
ção, eles terão de deixar a Vila 

Olímpica em até 48 horas.
Na Vila Olímpica, o distan-

ciamento durante a refeição 
deve ser de no mínimo de dois 
metros. Além disso, todos os en-
volvidos nas Olimpíadas que 
chegarem a Tóquio deverão 
cumprir 14 dias de quarentena. 
Como esperado, não será obri-
gatório estar vacinado contra a 
covid-19, mas o Comitê Organi-
zador e o COI encorajam a va-
cinação de atletas.

Cada delegação também terá 
um responsável por monitorar 
o cumprimento das regras da 
cartilha. Por enquanto, ainda 
não foi divulgado que tipo de 
punições serão impostas para 
quem não respeitar as medidas. 
Também não há maiores infor-
mações de qual será o protocolo 
em caso de um atleta testar po-
sitivo para a covid-19, apenas 
que ele será imediatamente 
isolado.

Thiago Silva tem 
renovação à vista 
A primeira temporada de 
Thiago Silva no Campeona-
to Inglês vem agradando e o 
Chelsea pretende estender o 
vínculo com o brasileiro. As 
informações são do jorna-
lista italiano especializado 
em transferências Fabrizio 
Romano.

De acordo com Romano, 
o Blues estaria negociando 
com o zagueiro por mais 
uma temporada e com o 
mesmo acordo contratual. 
A renovação teria sido apro-

vada por Thomas Tuchel, 
novo técnico do Chelsea, e 
que trabalhou com Thiago 
no PSG.

Com isso, a permanên-
cia do atleta em Londres, 
de 36 anos, só dependeria 
dele mesmo. Ao todo, fo-
ram 21 partidas pelo clube, 
e todas elas como titular, 
sendo três delas pela Liga 
dos Campeões. No entanto, 
o defensor está fora devido 
uma lesão sofrida no último 
domingo.

JOGOS DE TÓQUIO

A Olimpíada será 
realizada entre 23 de 
julho e 8 de agosto. 
E a Paralimpíada de 
24 de agosto a 5 de 
setembro

Um psicólogo e dois enfer-
meiros, um homem e uma 
mulher, que estavam a car-
go de Diego Maradona nos 
últimos dias antes de sua 
morte, em 25 de novembro, 
estão sendo investigados por 
suposto homicídio culposo 
(involuntário) da estrela, 
informou na segunda-feira 
uma fonte judicial.

No caso, o neurocirur-
gião Leopoldo Luque e a 
psiquiatra Agustina Cosa-
chov, que também tratou de 
Maradona, já estavam sendo 
investigados.

A Procuradoria Geral de 
Justiça de San Isidro abriu 
processo para apurar as res-
ponsabilidades pela morte 
de Maradona, falecido em 25 
de novembro de 2020, aos 60 
anos, em sua casa em Tigre, 
ao norte de Buenos Aires.

Duas semanas antes de 
sua morte, o ex-jogador foi 
submetido a uma cirurgia na 

Investigação da 
morte prossegue

Maradona: morte em novembro

DIVULGAÇÃO/GIMNASIA Y ESGRIMA

cabeça. Os três novos inves-
tigados devem comparecer 
esta semana diante do Mi-
nistério Público para noti-
ficação e nomeação de ad-
vogados, informou a fonte 
citada pela imprensa local.

A Justiça busca apurar se 
algum dos cinco cometeu os 
crimes de negligência, im-
prudência ou inexperiência 
nos tratamentos de saúde 
administrados.

Com AFP
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a palinha do apolinho

A DURA REALIDADE

ALTA TENSÃO NO 
BRASILEIRO

PEDALADAS

 N Enquanto os rubro-ne-
gros se preparam para jun-
tos ligarem secadores na 
esperança de que o Sport, 
do técnico Jair Ventura, 
trave o Internacional do 
Abel Braga, líder do Cam-
peonato Brasileiro, os vas-
caínos se apegam a Nossa 
Senhora das Vitórias pe-
dindo proteção contra o 
rebaixamento na partida 
mais quente da noite. O 
técnico do Vasco, Vander-
lei Luxemburgo, sabe que 
a vitória sobre o Fortaleza 
ainda não garante a salva-
ção, mas a derrota poderá 
ser fatal para o Cruzmalti-
no. Noite quente.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Cuca deixa o Santos 
com um belo retrospecto. 
Nenhum outro treinador 
enfrentou tantas dificul-
dades e, mesmo assim, os 
resultados foram acima 
das expectativas.

 N Carlos Augusto Monte-
negro acusa goleiro Gatito 
Fernández de covardia e 
provoca dura reação do 
jogador. Tudo que o Bo-
tafogo não precisa nessa 
hora difícil.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 N As chances de um clube 
brasileiro em confronto com 
outro da Europa são cada vez 
menores, em função do des-
nível financeiro. Enquanto os 
nossos seguem acorrentados 
ao antigo sistema associativo, 
o que permite certo equilíbrio 
de forças interno, os grandes 
clubes do mundo têm donos, 
sejam empresas, milionários e 
até mesmo países. O PSG, do 
Neymar (foto), pertence ao 
Catar. O lado bom para nós é 
o equilíbrio nas competições. 
No Brasileirão, até outro dia, 
seis dos vinte participantes 

tinham chance de título, en-
quanto na Europa a coisa 
gira entre os mesmos. Repa-
re que o assédio aos nossos 
jovens valores disparou, en-
quanto devolvem os vetera-
nos. Como a Seleção é mon-
tada com brasileiros que 
jogam na Europa, o Brasil 
ainda entra nos mundiais ca-
talogado entre os favoritos, 
mas, nas competições entre 
clubes, nossas chances são 
cada vez menores. E, se um 
dia o mundial entre clubes 
substituir a Copa do Mundo, 
nossas vitórias serão zebras.

 N O interminável Loco 
Abreu, aos 44 anos, vai 
disputar o Campeonato 
Mineiro pelo Athletic, de 
São João del Rei, seu sex-
to clube no Brasil. Túlio 
Maravilha se animou com 
a notícia.

 N O Fluminense pega o 

Galo, nesta noite, no Mara-
canã, de olho na vaga para 
a Copa Libertadores.

 N Rafinha está de volta ao 
Brasil depois de apenas 
cinco meses na Grécia.

 N A torcida colorada quer 
que o técnico Abel Braga 
fique no clube.

Loco Abreu 
vira atração 
no Mineiro
Uruguaio vai jogar pelo o Athletic Club, 
da cidade de São João del Rei

Ídolo do Botafogo e da seleção 
do Uruguai, o atacante Loco 
Abreu, de 44 anos, foi apre-

sentado ontem como o princi-
pal reforço do Athletic Club, de 
São João del Rei, para ser a prin-
cipal atração do clube na elite 
do Campeonato Mineiro. Em-
polgado, o camisa 13 disse que 
quer aproveitar ao máximo o 
seu momento em Minas Gerais.

“Tem que desfrutar, tirar 
foto, porque quem sabe, pas-
sados muitos anos, você vai ter 
que falar para o seu filho o que 
aconteceu, como está aconte-
cendo agora: tem pessoas de 50 
anos que nunca viram o Athle-
tic na primeira divisão. Vamos 
desfrutar muito desse momen-
to e eu vou fazer parte disso”, 
disse o jogador.

GALO INVESTE PESADO

Após abrir os cofres em 2020 e 
gastar mais de R$ 180 milhões 
em reforços, o Atlético-MG pa-
rece disposto a manter o nível 
de investimento. Destaque do 
River Plate, da Argentina, Na-
cho Fernández é a bola da vez. 
Com ajuda de investidores, o 
Galo apresentou uma proposta 

Loco Abreu se mostrou empolgado ao chegar ao novo clube

AT
H

LE
TI

C 
CL

U
B/

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

de US$ 6 milhões, cerca de 
R$ 32 milhões, pelo apoia-
dor e aguarda uma resposta.

Apesar do jogo duro dos 
Millonarios, o próprio técni-
co Marcelo Gallardo, ainda 
com o futuro incerto, confir-
mou em entrevista coletiva 
nesta terça-feira que o dese-
jo de Nacho Fernández é ser 
negociado após protagonis-
moassumido com a camisa 
do River Plate, em especial 
na conquista da Libertado-
res de 2018.

“Nacho tem uma propos-
ta do Brasil, que, claramen-
te, está sendo avaliada. Ele 
tem desejo de sair, já teve 
essa possibilidade antes. Foi 
um jogador fundamental no 
meu time. Se ele tem o dese-
jo de sair, e os clubes entra-
rem em acordo pela oferta, 
Nacho será um jogador que 
deixará o nosso clube nesse 
mercado de transferência, 
isso se a proposta for con-
cretizada. Não tenho mais 
detalhes. Sei que estão con-
versando, avaliando. Se tiver 
oportunidade de sair, sairá”, 
destacou Gallardo. 

DENIS CHARLET/AFP


