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Técnico interino do 
Botafogo, Lúcio Flávio 

busca vitória sobre o Goiás, 
hoje, para tentar amenizar 

o vexame alvinegro
após rebaixamento

no Brasileiro.  
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Flamengo

Fla planeja renovar 
com Rodrigo Muniz e 
valorizar a garotada
Atacante é o único dos que subiram de categoria a ainda estar com vencimento no 
patamar Sub-20’. Ideia é equiparar salário com todos que foram para o profissional

O 
Flamengo confirmou 
a renovação de con-
trato do volante João 

Gomes. Agora, a diretoria ru-
bro-negra planeja estender 
o vínculo de Rodrigo Muniz 
para que o atacante tenha 
valorização salarial, sendo 
o mesmo processo que foi 
feito com os jovens do atual 
elenco que se destacaram 
recentemente pelo Sub-20 e 
foram promovidos ao elenco 
profissional.

O atual vínculo de Rodrigo 
Muniz com o Flamengo vai 
até maio de 2024. Apesar do 
contrato longo, a cúpula do 
Flamengo entende que a re-
novação precisa ser feita para 
que o atacante, de 19 anos e 
destaque das categorias de 
base, receba valorização sala-
rial e deixe de ter vencimen-
tos “patamar Sub-20”. 

Com o acerto de João Go-
mes, só resta o centroavante 
para a diretoria finalizar esse 
processo de valorização dos 
garotos. Antes do volante, o 
goleiro Hugo Souza, os late-
rais Matheuzinho e Ramon, 
e o zagueiro Natan tiveram 
os compromissos estendidos.

Quando Rodrigo Muniz foi 
emprestado ao Coritiba, em 

DIVULGAÇÃO

JOIA 

DA BASE

Atual vínculo  

de Rodrigo Muniz vai 

até maio de 2024, 

mas diretoria já  

quer renovar o  

contrato

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

VOCÊ SABIA
O zagueiro Rodrigo 
Caio treinou com o 
grupo, ontem, e está 
perto de retornar ao 
time do Flamengo
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RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

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

35ª RODADA  /QUARTA
Internacional 1 x 2 Sport Beira-Rio

Fortaleza 3 x 0 Vasco Castelão

São Paulo 1 x 1 Ceará Morumbi

Fluminense 0 x 0 Atlético-MG Maracanã

Corinthians 3 x 3 Athletico-PR Neo Química Arena

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP
 1º Internacional 66 35 19 9 7 58 33 25 62,9%

 2º Flamengo 65 35 19 8 8 63 44 19 61,9%

 3º Atlético-MG 61 35 18 7 10 58 42 16 58,1%

 4º São Paulo 59 34 16 11 7 54 37 17 57,8%

 5º Fluminense 57 35 16 9 10 49 40 9 54,3%

 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 49 34 13 10 11 44 42 2 48,0%

 9º Bragantino 48 35 12 12 11 49 40 9 45,7%

 10º Athletico-PR 47 35 13 8 14 34 34 0 44,8%

 11º Santos 47 34 12 11 11 48 48 0 46,1%

 12º Ceará 46 35 12 10 13 49 47 2 43,8%

 13º Atlético-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6 43,8%

 14º Sport 41 35 12 5 18 29 45 -16 39,0%

 15º Fortaleza 41 35 10 11 14 34 35 -1 39,0%

 16º Bahia 37 35 10 7 18 41 58 -17 35,2%

 17º Vasco 37 35 9 10 16 34 52 -18 35,2%

 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

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

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

36ª RODADA / HOJE
Goiás x Botafogo 17h Serrinha

Santos x Coritiba 19h Vila Belmiro

Atlético-MG x Bahia 19h Mineirão

36ª RODADA / AMANHÃ
Flamengo x Corinthians 16h Maracanã

Vasco x Internacional 16h São Januário

Palmeiras x Fortaleza 18h15 Allianz Parque

Athletico-PR x Atlético-GO 18h15 Arena da Baixada

Grêmio x São Paulo 20h30 Arena do Grêmio

36ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA
Ceará x Fluminense 18h Castelão

Sport x Bragantino 20h Ilha do Retiro

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

Flamengo

agosto de 2020, para a dispu-
ta do Campeonato Brasilei-
ro, ganhou um valor extra do 
time paranaense no salário. 
Porém, menos de três meses 
depois, o Flamengo pediu 
o retorno do jogador antes 
do término do contrato, que 
seria no dia 24 de fevereiro, 
algo que poderia acontecer, 
pois tinha cláusula contra-
tual. Com isso, o jovem vol-
tou a ter vencimentos men-
sais iguais aos do que tinha 
antes de ser negociado com 
a equipe paranaense.

Segundo uma fonte da di-
retoria do Flamengo, as con-
versas com o estafe de Rodri-
go Muniz por uma renovação 

ALEXANDRE VIDAL/CRF

 n Conforme O Dia publicou, em 
primeira mão, Bruno Viana é 
o primeiro reforço do Flamen-
go para a temporada de 2021 
- anunciou a contratação za-
gueiro em suas redes sociais. 
Revelado pelo Cruzeiro, Bruno 
Viana, de 25 anos, pertence ao 
Braga e será emprestado ao Ru-
bro-Negro até o fim do ano.

A negociação será sem custos 
para o Flamengo, que apenas 

pagará o salário do jogador de for-
ma integral. O acordo prevê tam-
bém a opção de compra ao fim do 
empréstimo, e poderá ser feita de 
duas formas: em julho, pagando 
R$ 45 milhões, ou em dezembro, 
pagando R$ 51 milhões.

Bruno Viana teve propostas do 
Getafe-ESP e Lorient-FRA, no úl-
timo ano, mas o Braga não o libe-
rou. Agora, com a janela europeia 
fechada, o Flamengo conseguiu 

fechar negócio.
Natural de Macaé, Bruno 

começou a aparecer para o 
futebol em Minas Gerais, nas 
categorias de base do Cru-
zeiro, até ser vendido para o 
Olympiakos-GRE, em 2016, 
quando conquistou a Superli-
ga Grega. Em 2017, ele foi para 
o Braga-POR, clube que defen-
de até hoje. negociações não 
avançaram.

BRUNO VIANA É A PRIMEIRA CONTRATAÇÃO DE 2021

contratual já começaram, 
mas estão no estágio inicial e 
sem pressão de nenhuma das 
partes. A ideia da cúpula ru-
bro-negra é finalizar o novo 
vínculo do centroavante ain-

Bruno Viana (de preto) chegou ao Flamengo e foi recebido por Rogério Ceni e Marcos Braz

da neste mês para que ele co-
mece a temporada 2021 mais 
valorizado. Os representan-
tes do atleta foram procura-
dos, mas não responderam às 
mensagens.

Pelo time profissional, Ro-
drigo Muniz disputou sete 
partidas e fez um gol. Como 
tem recebido poucas opor-
tunidades, a tendência é que 
o atacante seja aproveitado 
no início do Campeonato Ca-
rioca de 2021, previsto para 
começar no final de semana 
de 6 e 7 de março, já que o 
Rubro-Negro decidiu que 
usará uma equipe alternati-
va e com muitos jovens nas 
primeiras rodadas.

Conversas com o 
estafe de Rodrigo 
Muniz por renovação 
contratual já 
começaram, mas 
estão no estágio inicial
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Goiás

Ordem no Fogão é 
minimizar vexame 
após rebaixamento 
Alvinegro encara o Goiás, hoje, em Goiânia, com a missão de 
tentar se livrar de uma das piores campanhas no Brasileiro

R
ebaixado, lanterna e 
dono de uma das pio-
r e s  c a m p a n h a s  d o 

Campeonato Brasileiro por 
pontos corridos, o Botafogo 
tem as últimas três rodadas 
para minimizar a vergonha 
e tentar, minimamente, sair 
de cabeça erguida. É o que 
resta ao Glorioso a partir de 
hoje, às 17 horas, contra o 
Goiás, na Serrinha.

Atualmente com apenas 
quatro vitórias em 35 roda-
das, o Botafogo só venceu 
mais do que o Avaí de 2019, 
que obteve três e fez 20 pon-
tos. E está empatado com o 

América-RN de 2007, dono 
da pior campanha dos pon-
tos corridos com apenas 17 
pontos e 15% de aproveita-
mento, e o Paraná de 2018, 
que fez 23 pontos (20%).

Os outros três lanternas 
possuem os piores aprovei-
tamentos do Campeona-
to Brasileiro, assim como 
o Náutico de 2013, que fez 
apenas 20 pontos (17,5%) 
mas teve cinco vitórias. Ou 
seja, o Botafogo tem mais 
três rodadas para se afastar 
desse top 5 nada agradável, 
que é complementado pelo 
América-MG de 2016, que 

VITOR_SILVA

 

OUTRO 

TESTE

Lúcio Flávio tem  

nova chance para 

vencer como técnico. 

Kanu (D) pode ir 

embora
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Botafogo

chegou a sete triunfos e 28 
pontos.

Com 24,5% de aprovei-
tamento, os mineiros estão 
com melhor desempenho do 
que o Botafogo atual, que a 
três rodadas do fim do cam-
peonato tem apenas 22,9%. 

Em busca de um mínimo 
de dignidade, o Botafogo se-
guirá apostando nos jovens, 
mas continua com muitos 
problemas. Os novos desfal-
ques são os volantes Romil-
do, que fraturou a mão es-
querda no treino de quinta-
-feira, Zé Welison, com dores 
no tornozelo esquerdo, e o 

atacante Davi, com faringite 
bacteriana.

No total, o número de des-
falques do Botafogo para en-
frentar o Goiás chega a nove, 
contando com Pedro Raul, 
negociado com o futebol ja-
ponês. Kayque e Luiz Otávio 
estão na disputa para subs-
tituir José Welison. Em com-
pensação, Bruno Nazário 
volta a ser opção depois de 
três rodadas. Livre dos pro-
blemas musculares, o cami-
sa 10 minimiza os problemas 
de Lucio Flavio na tentativa 
de deixar a lanterna do Cam-
peonato Brasileiro.

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Local: Serrinha, em Goiânia.  
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG). 
Horário: 17h

GOIÁS

BOTAFOGO

Marcelo Rangel, David Duarte (Iago 
Mendonça), Fábio Sanches e Heron; Índio, 
Breno, Henrique Lordelo, Shaylon e 
Jefferson; Vinícius e Fernandão.  
Técnico: Glauber Ramos

Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; 
Kayque, Luiz Otávio e Caio Alexandre; 
Cesinha, Rafael Navarro e Matheus 
Nascimento.  
Técnico: Lúcio Flávio (interino)

FICHA TÉCNICA

Com uma das piores 
campanhas na era 
dos pontos corridos, 
time tem três 
rodadas para sair de 
cabeça erguida do 
Brasileiro de 2020

 N O São Paulo resolveu en-
trar de vez na disputa pela 
contratação do zagueiro 
Kanu. De acordo com infor-
mações do portal “Fogão-
Net”, o Tricolor Paulista ofe-
receu cerca de R$ 5 milhões 
ao Botafogo para contratar 
o zagueiro, de 23 anos.

No entanto, o Glorioso 
não planeja se desfazer do 
defensor por uma quantia in-
ferior a R$ 18 milhões. Reve-
lado pelo Alvinegro e titular 
durante toda a temporada, 
Kanu é um dos jogadores que 
se valorizaram em 2020 e 
2021, apesar do rebaixamen-
to para a Série B.

O Cruz Azul-MEX tentou 
a contratação do jogador, 
mas as partes não chega-
ram a um acordo. Agora, o 
São Paulo é mais um clube 
interessado no atleta. A di-
retoria do Botafogo, que já 
acertou a venda de Pedro 
Raul para o futebol japonês, 
vê com bons olhos as trans-
ferências de alguns joga-
dores como Kanu, Marcelo 
Benevenuto, Caio Alexandre 
e Matheus Babi. Porém, es-
pera conseguir valores con-
sideráveis pelos atletas.

CLUBE PEDE  
R$ 18 MILHÕES 
POR KANU 

DESFALQUES
GATITO FERNÁNDEZ
edema ósseo, fisioterapia
DIEGO CAVALIERI
torção tornozelo direito, fisioterapia
RAFAEL FORSTER
torção tornozelo esquerdo, 
fisioterapia
VICTOR LUIS 
transição
GUILHERME SANTOS
transição
ZÉ WELISON
torção tornozelo esquerdo, 
fisioterapia
ROMILDO
fratura no quarto metacarpo, mão 
esquerda
DAVI
faringite bacteriana
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Vasco

‘Ninguém  
pode dizer que  
já perdemos’
Luxemburgo cita vitória do Sport,  
no Beira-Rio, e vê o Vasco em condições 
de bater o líder Internacional na Colina

A
pós a derrota para o For-
taleza, o Vasco vai para o 
duelo contra o Interna-

cional, amanhã, em São Januá-
rio, desesperado em busca da 
vitória. Na zona de rebaixamen-
to, em 17º lugar, com 37 pontos, 
o time precisa vencer o líder do 
Campeonato Brasileiro e ainda 
torcer por um tropeço do Bahia 
para deixar do Z-4. Apsar da si-
tuação difícil na tabela de clas-
sificação, o técnico Vanderlei 
Luxemburgo mantém a con-
fiança em relação à permanên-
cia na Série A.

“O mais importante é que 
temos de aceitar as críticas 
dos jornalistas. Aceitar a torci-
da pegar a gente pesado e dar 
pancada, e dizer tudo que tem 
que falar. Mas nós temos que 
nos preparar para o próximo 
jogo, porque não terminou. A 
nossa proposta é manter o time 
na Série A, então, é muito im-
portante que essa preparação 
exista para que nós possamos 
jogar contra o Inter”, disse Luxa, 
aacrescentando:

“Depois, temos o jogo contra 
o Corinthians e depois temos o 

último jogo contra o Goiás. Nin-
guém pode afirmar que nós já 
perdemos para o Internacional. 
Até porque hoje teve uma situa-
ção que nós perdemos aqui mas 
o Sport ganhou do Internacio-
nal na casa do Internacional. 
Então, no futebol não existe 
aquela coisa que você não pode 
ganhar de uma equipe que está 
melhor momentaneamente”.

O risco de rebaixamento 
também preocupa o presiden-
te do Vasco, Jorge Salgado, que 
fez reunião com a cúpula cruz-
maltina para traçar um plano 

emergencial visando os três úl-
timos jogos no Brasileirão, bati-
zado de ‘Plano de 15 dias’. 

Ele debateu a situação com 
o CEO Luiz Mello; o VP Geral, 
Carlos Roberto Osório; o VP 
de Finanças, Adriano Men-
des; e o VP de Relações Públi-
cas, Maurício Corrêa, o VP de 
Marketing, Vitor Roma; e o 
diretor-executivo de futebol, 
Alexandre Pássaro. Hoje, Sal-
gado se reunirá com o elenco, 
antes do treino, para anunciar 
as ações. O Vasco tem 50% de 
risco de ir à Série B.

Apesar da situação 
delicada, com o Vasco 
no Z-4 do Brasileiro, 
Luxa mantém a 
confiança na fuga  
do rebaixamento

Luxa diz que torcida 
tem razão em criticar, 
mas pede calma aos 
pessimistas
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Crespo assina 
com São Paulo 
até fim de 2022
Argentino será o novo técnico para 
tentar reconduzir o Tricolor aos títulos

H
ernán Crespo é o novo 
técnico do São Paulo. O 
ex-jogador argentino e o 

clube paulista acertaram os úl-
timos detalhes da negociação 
ontem e o negócio foi fechado - 
o contrato terá duração de dois 
anos. Ainda não há previsão de 
quando Crespo começará a co-
mandar a equipe.

Aos 45 anos, Crespo con-
quistou a Copa Sul-Ameri-
cana desta temporada com 
o Defensa Y Justicia-ARG e 
foi o escolhido pela diretoria 
são-paulina para substituir 
Fernando Diniz.

Crespo levará cinco profis-
sionais para compor sua co-
missão técnica: o auxiliar Juan 
Branda, o preparador de go-
leiros Gustavo Nepote, os pre-
paradores físicos Alejandro 
Kohan e Gustavo Satto, além do 
analista de desempenho Tobías 
Kohan. Segundo o site “Uol’, os 

Crespo conquistou a Copa Sul-Americana com o Defensa Y Justicia

seis custarão R$ 1 milhão ao 
São Paulo.

Focada na contratação de 
um técnico estrangeiro para 
iniciar uma ampla reformu-
lação no Morumbi, a nova 
diretoria avaliou o nome de 
treinadores europeus, com 
destaque para o português 
Pedro Martins, do Olym-
piacos, da Grécia, e Miguel 
Ángel Ramírez, do Indepen-
diente del Valle, do Equador. 

Para avançar nas tratati-
vas com Crespo, os dirigen-
tes do Tricolor Paulista teve 
que vencer a concorrência 
da Federação de Futebol do 
Chile, que negociava com o 
treinador para comandar 
a ‘La Roja’. O Santos, que 
busca opções para o lugar 
de Cuca, abriu negociação 
com Crespo, mas se assus-
tou com a pedida de R$ 1 
milhão de salário. 

REFORÇO DE PESO

 n Entre altos e baixos na car-
reira, mas sempre mostrando 
muita qualidade, o meia Ber-
nardo, ex-Vasco e Volta Re-
donda, vai buscar um novo 
desafio e, desta vez, atuando 
no Paraná. Ele acertou com 
o Rio Branco para jogar o 
Campeonato Paranaense e 
ainda sonha com o retorno 
à elite do futebol brasileiro. 
Bernardo sonha em voltar a 
jogar em alto nível. Futebol 
para isso ele tem. Resta fo-
car nos seus objetivos. Desejo 
boa sorte ao atleta!

BOA SORTE, 
BERNARDO!

DANIEL CASTELO BRANCO

UNIÃO “VASMENGO”!?

N
em nos sonhos mais pessimistas dos fla-
menguistas e vascaínos estava o panora-
ma dessa rodada no Brasileiro. Por que 

pessimista? Primeiramente, o Flamengo busca 
o título e está a um ponto do líder Internacio-
nal, que pega, justamente, o Vasco. A questão 
é que, em qualquer outra situação, o Gigante 
da Colina estaria pouco se importando com o 
jogo e a sua torcida também. Era aquela partida 
para jogar no “migué”, porém simplesmente não 
terá como. Os vascaínos terão que torcer mais 
do que nunca e uma vitória em São Januário, 
amanhã, pode significar um grande passo para 
o maior rival conquistar mais um título de Bra-
sileirão. Isso, é claro, se o Rubro-Negro fizer o 
papel dele contra o Corinthians, coisa que mui-
tos estão esquecendo e tratando como se o time 
paulista fosse qualquer mamata. E não é. Para 
este fim de semana, o Rio deverá ter a “União 
Vascomengo”. Isso é futebol e somos apaixona-
dos por esse esporte justamente quando o des-
tino nos prepara essas situações. Grande fase!

Benítez e Diego 
duelam no Vasco 

e Flamengo da 
34ª rodada

PLANO DOS 15 DIAS

 n O presidente Jorge Salgado e a diretoria implementaram 
um plano de 15 dias para o Vasco não ser rebaixado no Bra-
sileiro. Um rígido plano que não dará folga aos atletas até o 
fim da competição. Torço para dar certo, tem que trabalhar 
e seguir a cartilha. No fundo, me pergunto se fará diferen-
ça. Jogador não gosta de ficar preso e não são 15 dias que 
mudarão o nível de futebol do Vasco... Tomara que dê certo!

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

 nO Fluminense encami-
nhou a contratação do téc-
nico Roger Machado para a 
próxima temporada. Conhe-
cido por ser um estudioso do 
futebol brasileiro, Roger co-
nhece o Tricolor porque já foi 
jogador e fez até gol de título. 
O comandante teve passa-
gens oscilantes por Grêmio e 
Bahia, mas mostrou qualida-
de. Fala muito bem e tem en-
tendimento. Resta mostrar 
em campo e vencer para não 
se tornar mais um Fernando 
Diniz da nova geração...

ROGER MACHADO: 
QUE FALE E VENÇA
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Fluminense

Egídio diz que não se abateu com as críticas para conseguir se firmar novamente no Fluminense

Egídio enfatiza a sua volta 
por cima no Fluminense
Lateral recuperou vaga de titular, deu duas assistências e não cometeu erros na defesa

D
e volta ao Fluminen-
se após a goleada (5 a 
0) para o Corinthians, 

Egídio se firmou novamente 
entre os titulares nas últimas 
cinco rodadas, sendo que o 
time não sofreu gols em qua-
tro. Sem cometer erros de-
fensivos, o lateral-esquerdo 
ainda contribuiu com duas 
assistências. Em boa fase, ele 
vê a balança virar após amar-
gar a reserva em 16 dos 19 jo-
gos até agora no Brasileiro.

Aos 34 anos, Egídio con-
sidera que a desgastante se-
quência de partidas a cada 
três dias contribuiu para a 
sua queda de rendimento 
no início do campeonato, o 
que resultou na sua barração 
para Danilo Barcelos. Entre-
tanto, Egídio não se abalou 
com as críticas e usa seus nú-
meros, na temporada, para 
se defender - é o líder de as-
sistências (9) do elenco.

“Eu iniciei bem o ano, mas 
a sequência foi bastante des-
gastante, isso pesa. Parei, 
treinei, respeitei o momen-
to do Danilo. Recebi críticas, 
mas não acompanhei mui-
to. Eu fiquei muitas rodadas 
sem jogar e não perdi a lide-
rança de assistências, con-
tinuo disparado com nove. 
Sem falar nos desarmes. 
Veem só os erros porque você 
tenta. Prefiro receber críticas 
tentando do que me omitir. 
O que pego para mim são 
números. Se forem sempre 

significativos, continuarei 
tentando”, afirmou Egídio.

No momento, os números 
lhe são favoráveis. Segundo 
o site de dados ‘Sofascore’, 
Egídio, nas últimas cinco ro-
dadas em que foi titular, deu 
duas assistências e sete pas-
ses decisivos, apesar dos ape-
nas 23% de acerto nos cruza-
mentos. Além disso, foram 
13 desarmes, seis intercepta-
ções e sete cortes defensivos.

“Trabalhei firme para que, 
quando voltasse, fosse em 
alto nível. Acho que venho 
de boas atuações, mas posso 
melhorar e é o que eu bus-
co. Essa questão de voltar 
bem, esqueci rede social, 
estou sumido. Não olho e 
nem a minha esposa olha 
também. Não ligamos para 
crítica e nem para elogios. 
Não tenho medo de me ex-
por e a tendência é errar um 
pouco mais. Mas quero sem-
pre ajudar o Fluminense”, 
completou.

Fluminense pode 
ficar sem Nino e Fred, 
lesionados, contra o 
Ceará. Luccas Claro e 
Ganso, livres de lesão, 
podem reforçar o time

Prefiro receber 
críticas tentando  
do que me omitir.  
O que pego para  
mim são números
EGÍDIO,
Lateral-esquerdo


