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Multicampeão vestindo a camisa do Mengão, o artilheiro Gabigol recebe muitos elogios  
de Zico, o Deus da Nação: ‘Tem tudo para ser o maior atacante da história do clube’. P. 4 e 5
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Botafogo

Nova camisa branca do 
Botafogo vaza na Internet
Loja oficial do clube em Brasília postou imagens, mas apagou minutos depois 

A
inda que a nova camisa 
branca de jogo do Bo-
tafogo não tenha sido 

divulgada oficialmente, uma 
loja oficial do clube em Brasí-
lia postou imagens do unifor-
me no Instagram. A publica-
ção foi apagada minutos de-
pois. A camisa vai custar R$ 
259,90 e está à venda na loja 
oficial do Botafogo na capi-
tal federal. Na internet, ainda 
não está disponível.

O modelo da camisa traz 
o escudo do antigo Botafogo 
Football Club no lugar da Es-
trela Solitária. Além disso, há 
uma faixa lateral com a ins-
crição: “O mais tradicional”.

O Botafogo anunciou que 
terá sua própria plataforma de 
pay-per-view para o Campeo-
nato Carioca. O formato será si-
milar ao que foi anunciado pelo 
Flamengo na última semana. 
Ao assinar o pacote da ‘Botafo-
goTV’, o torcedor poderá acom-
panhar os principais jogos do 
torneio e terá direito à narra-
ção alvinegra, pré e pós-jogos 
completos com informações do 
clube, bastidores e muito mais. 
O valor é de R$ 129,90 (em até 
4 parcelas de R$ 32,48). O jogo 
avulso sairá por R$ 59,90.

“A venda e a transmissão na 
‘BotafogoTV’ vão marcar uma 
nova etapa na relação do clu-
be com o seu torcedor. Entre as 
opções disponíveis no merca-
do, certamente essa platafor-
ma própria é a mais vantajosa 
para o Botafogo em termos de 
geração de receitas e na estra-
tégia do departamento de mar-
keting de aproximação com o 
botafoguense. Vamos oferecer 
um conteúdo de muita quali-
dade e contamos com a adesão 
maciça da torcida”, destacou o 
presidente Durcesio Mello.

Para contratar o serviço, 
o torcedor deverá acessar o 

Camisa branca 

traz o antigo 

escudo do 

Botafogo 

Football Club

site www.botafogotv.com.br. 
O time estreia no Campeona-
to Carioca na quarta-feira, às 
18h, contra o Boavista, no Nil-
ton Santos. 

O meia Bruno Nazário, 
apontado como contratação 
certa do América-MG, deve 
deixar o Botafogo para jogar 
em outro clube. O futuro do 
jogador será o Fortaleza, de 
acordo com o site ‘Futebol Cea-
rense’. Nazário está empres-
tado ao Botafogo pelo Hoffe-
nheim, da Alemanha, até 30 
de junho, mas sua saída deve 
ser antecipada, já que  não está 
nos planos para o Carioca.

 N Mesmo fora dos planos da 
diretoria, o atacante Angulo 
pode ter que permanecer no 
Botafogo. Dono dos direitos do 
jogador, o Palmeiras alega que 
tem um acordo para mantê-lo 
emprestado ao Glorioso até o 
fim do Campeonato Carioca, 
segundo o site ‘GE’.

O Boletim Informativo de Re-
gistro de Atletas (Bira) da Fede-
ração do Rio aponta que o con-
trato de Angulo com o Botafogo 
se encerrou no último dia 21. No 

entanto, o Palmeiras diz que, 
na época do acerto, foi feito um 
acordo para estender o vínculo 
até maio. O time carioca ten-
tou devolvê-lo junto com Victor 
Luis, que já retornou ao Verdão, 
mas foi cobrado para cumprir o 
trato até o fim do Estadual.

Angulo não foi relacionado 
pelo Botafogo para as duas úl-
timas rodadas do Campeonato 
Brasileiro, mas seguiu treinando 
normalmente com os demais 
jogadores do elenco alvinegro.

ANGULO DEVE FICAR PARA O CARIOCA

A venda e a 

transmissão 

(do Carioca)  

na ‘Botafo-

goTV’ vão 

marcar uma 

nova etapa”

DURCESIO 

MELLO, 
presidente

REPRODUÇÃO 

O Alvinegro fará a 
estreia no Carioca 
quarta-feira, às 18h, 
contra o Boavista,  
no Nilton Santos
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Fluminense

Roger Machado 
chega e projeta  
a Libertadores: 
‘Sei o desafio que 
tenho em mãos’
Treinador declara estar feliz por retornar ao clube que 
defendeu como jogador e se transformou em ídolo

O Fluminense apresentou 
oficialmente o técnico 
Roger Machado. O novo 

treinador, que já havia visita-
do o Centro de Treinamento do 
clube, falou pela primeira vez 
à imprensa. Agora à frente do 
Fluminense, ele terá um novo 
desafio: a equipe volta à Copa 
Libertadores da América de-
pois de sete anos.

“Confesso que esse momen-
to para mim foi esperado por 
muito tempo. Poder estar sen-
do anunciado como treinador 
depois de 13 anos como atleta 
profissional do clube e tendo 
tido parte da minha vida aqui 
na instituição”, afirmou Roger.

“Sei o desafio que tenho em 
mãos, o tamanho da respon-
sabilidade, mas tenho certeza, 
dando continuidade ao traba-
lho feito até o momento, que 
temos possibilidade de seguir 
construindo a história do clube 

com conquistas. É uma honra 
muito grande, muito obrigado”, 
destacou o treinador.

Roger, que estava no Bahia 
até ficar um período sem clube, 
tem muita conexão com o tor-
cedor tricolor. Foi ele o autor do 
gol que deu o título da Copa do 
Brasil para o Fluminense, em 
2007, na decisão com o Figuei-
rense, em Florianópolis. 

“O maior desafio nessa tem-
porada é dar uma qualidade ao 
treinamento. Pela forma como 
a temporada acabou, pelo tra-
balho feito pelo Marcão, eu 
encontrei muita similaridade 
com a filosofia de trabalho. 
Nossa missão é entender esse 
processo com pouco tempo e 
ir inserindo aos poucos a filo-
sofia de quem está chegando”, 
afirmou o novo treinador. “Eu 
joguei com Marcão e Ailton 
(auxiliar técnico). As ideias se 
aproximam muito com o que 
eu penso”, elogiou Roger.

O último trabalho de Roger Machado havia sido no Bahia. Técnico mostrou otimismo e confiança em fazer boa temporada no Flu

 N O presidente do Fluminen-
se, Mário Bittencourt, con-
firmou a contratação do la-
teral-direito Samuel Xavier, 
que estava no Ceará. 

“Samuel Xavier está che-
gando. Paulo Angioni (diretor 
de futebol) está finalizando 
os termos do contrato com 
o representante e ele deve 
ser apresentado durante a 
semana. É a nossa primeira 
contratação para a tempora-
da 2021”, disse Mário Bitten-
court. O presidente também 
confirmou que o clube está 
tentando a permanência do 
atacante Caio Paulista.

LATERAL SERÁ 
REFORÇO PARA 
A TEMPORADA

Confesso 

que esse 

momento foi 

esperado por 

muito tempo. 

Poder estar 

sendo anun-

ciado como 

treinador 

depois de  

13 anos como 

atleta do 

clube”

ROGER 

MACHADO

Novo técnico faz 
elogios à filosofia  
de trabalho de 
Marcão e do auxilir 
Ailton Ferraz
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Gabigol e Zico se abraçam: 
grandes ídolos da  
equipe rubro-negra de  
gerações diferentes

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Flamengo

Zico vê Gabigol 
próximo de ser o 
maior atacante 
da história do Fla

O Galinho de 
Quintino diz que a 
atual geração está 
convidada para 
‘almoçar’ na mesa 
com ídolos do time 
rubro-negro que 
conquistou  
o Mundial de  
Clubes em 1981

H
á apenas dois anos no 

Flamengo, Gabigol já 

tem história no clube. 

O atacante conquistou sete tí-

tulos e se firma como um dos 

maiores artilheiros do Ru-

bro-Negro. Como se não bas-

tassem os troféus, os gols e o 

bom futebol, o atacante rece-

beu o respaldo do maior ídolo 

do clube. Em conversa com O 

DIA, Zico acredita que Gabigol 

tenha tudo para se tornar um 

dos maiores da história do Fla-

mengo. E deu uma dica para o 

atual camisa 9 da Gávea.
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Flamengo

“Eu acho que o Gabigol tem 
tudo para ser o maior atacan-
te da história do clube. Está 
chegando lá. Sua performan-
ce é cada vez melhor. É jovem, 
pode fazer muito mais ainda e 
tomara que consiga. É sempre 
bom dar alegrias ao torcedor 
rubro-negro. E é lógico que a 
gente sempre espera isso de 
um cara que tem o potencial 
que ele tem”, afirmou.

Zico falou sobre o melhor ca-
minho para Gabigol seguir: “É 
continuar firme, se cuidando, 
porque, a cada momento bom 
dele, passa a ser mais vigia-
do, mais cobrado e isso é nor-
mal. Que ele continue assim, 
para que cada vez mais pos-
sa aumentar sua performan-

ce na história do clube”. Após 
ser campeão da Libertadores 
e do Mundial em 1981, o time 
de Zico também teve alguns 
percalços, assim com o atual 
grupo do Flamengo, antes de 
ser bicampeão brasileiro. 

No ano da maior conquista 
da história do clube, aquela 
equipe acabou eliminada no 
Brasileirão pelo Botafogo. No 
ano seguinte, perdeu o Cario-
ca para o seu maior rival, o 
Vasco. E, depois, caiu em casa 
na Libertadores para o Peña-
rol, em 1982. Conquistou o bi-
campeonato nacional em 1982 
e 1983, mas não passou da fase 
de grupos na principal compe-
tição de clubes do continente 
em 1983 e viu o Fluminense 

ser campeão do Estadual.
Assim como a geração de 

1981, o time de 2019 sofreu. 
Foi eliminado em casa na Copa 
do Brasil do mesmo ano. Em 
2020, voltou a ser eliminado 
na Copa do Brasil e caiu em 
casa para o Racing na Liberta-
dores. “A temporada de 2020 
foi anormal para todo mundo. 
Um time como o do Flamengo, 
acostumado a jogar com tor-
cida, teve que jogar com o es-
tádio vazio. Mudanças de trei-
nador, a chegada de jogadores, 
mesmos que bons, precisa de 
adaptação. Uns se adaptaram 
bem, outros não. Eu acho que 
o importante foi o final. Mas 
o início foi muito bom, conse-
guindo as conquistas e no fi-

Reportagem do estagiário Lucas Mazzini, 

sob supervisão de Pedro Logato

nal o time subiu de produção e 
conseguiu o título. Isso é o que 
conta”, destacou o Galinho.

Perguntado se o time de 
2019/2020 já tem um espaço 
na mesa da famosa ‘Geração de 
1981’, Zico falou sobre como o 
grupo da sua época sabe rece-
ber convidados e que a atual 
geração trouxe alegrias aos 
ex-jogadores, que também são 
torcedores rubro-negros: “O 
time de 2019 sempre pôde al-
moçar com a gente, na nossa 
mesa. O time de 1981 é muito 
educado e sabe receber bem 
as pessoas. Então, esse time de 
2019 entrou para a história”. 

 N Depois da conquista do tí-
tulo brasileiro, o elenco prin-
cipal do Flamengo vai ganhar 
alguns dias de descanso e 
tem previsão de retornar aos 
trabalhos somente em 15 de 
março. Com isso, o Campeo-
nato Carioca será disputado 
apenas por jovens das cate-
gorias de base.

No entanto, os novatos 
devem contar com três refor-
ços do time de cima. De acor-
do com o site ‘GE’, Michael, 
João Gomes e Pepê pediram 
para defender a equipe no 
Campeonato Estadual e de-
vem estar à disposição já na 
segunda rodada.

Além deles, o time ru-
bro-negro contará com dois 
reforços: o volante Hugo 
Moura, que retorna de em-
préstimo ao Coritiba, e o za-
gueiro Bruno Viana, primei-
ra contratação para 2021. O 
técnico Rogério Ceni também 
pretende aproveitar os próxi-
mos dias para descansar. Nos 
primeiros jogos, a equipe será 
comandada por Maurícia 
Souza, treinador do sub-20.

TIME JOVEM  
NO COMEÇO  
DO CARIOCA

VOCÊ SABIA
Três jogadores se 
ofereceram para 
jogar o começo do 
Carioca: Michael, 
Pepê e João Gomes

 N Apesar de ter comandado o 
Flamengo em 20 das 38 partidas 
no Brasileiro, o técnico espanhol 
Domènec Torrent não se conside-
ra campeão brasileiro. Em entre-
vista ao site ‘Globo.esporte.com’, 
ele se disse feliz pela conquista, 
mas afirmou que não colocará o 
título em seu currículo.

“Estou muito contente por 
toda a equipe. Não vi o último 
jogo porque minha conexão de 

internet falhou. Mas vi os últimos 
sete jogos. Não vou colocar o título 
no meu currículo porque não fui eu 
que ganhei, apesar de ter ajudado 
como pude em momentos com-
plicados, como o da pandemia”, 
afirmou. No comando do Flamengo, 
Dome obteve 10 vitórias, cinco em-
pates e cinco derrotas no Brasileirão 
— aproveitamento de 58,8%. Devi-
do a maus resultados, foi demitido 
em novembro, quando Rogério Ceni 

assumiu o time e deu sequência 
ao trabalho.

Um dos mais importantes jo-
gadores da campanha campeã, 
Bruno Henrique fez uma tatua-
gem. Ele gravou a mensagem 
dita pelo avô sempre que o leva-
va aos treinos: ‘Não tenho medo 
dos que descem contra mim, por-
que por mim pelejará o Senhor. 
Você não precisa provar nada a 
ninguém só a você mesmo’”.

DOME DIZ QUE NÃO SE CONSIDERA CAMPEÃO BRASILEIRO

RODRIGO BUENDIA / AFP

Dome comandou o 

Flamengo em 20 das 

38 partidas  

do Brasileiro

Acho que o Gabigol tem 
tudo para ser o maior 
atacante da história do 
clube. Está chegando 
lá. Sua performance é 
cada vez melhor’ 
ZICO

O aproveitamento 
de Dome à frente 
do Flamengo foi de 
58,8%: 10 vitórias, 
cinco empates e  
cinco derrotas
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Vasco aguarda 
para fechar com 
Marcelo Cabo
Treinador do Atlético-GO é o favorito 
para assumir a equipe cruzmaltina

O técnico Marcelo Cabo, do 
Atlético-GO, está na mira do 
Vasco para comandar a equi-
pe na próxima temporada. 
De acordo com informações 
do site ‘UOL’,  o Cruzmaltino 
aguardava apenas a final do 
Campeonato Goiano para in-
tensificar as conversas e ten-
tar fechar com o treinador.

Marcelo Cabo fez bom tra-
balho à frente do Atlético-GO 
no Campeonato Brasileiro 
de 2020. Além de conseguir 
a permanência na Série A, a 
equipe encerrou  competição 
na 13ª colocação e obteve uma 
vaga na Copa Sul-Americana.

Apesar de o técnico ter 
experiência em disputas da 
Série B, o diretor-executivo 
Alexandre Pássaro garan-
te que esse fator não chega 
a ser fundamental. “Tanto 
o Marcelo Cabo, que é um 
treinador que está sendo 

Com o Atlético-GO, Marcelo Cabo fechou o Brasileiro em 13º lugar

analisado, quanto outros, 
não estão sendo seguidos 
por serem treinadores com 
experiência de Série B. Qual-
quer nome encaminhado, ou 
qualquer nome fechado, será 
por entendermos que é com-
petente para dirigir o Vasco 
em qualquer divisão. Pode 
ser um ativo conhecer a Sé-
rie B, mas não é isso que vai 
determinar a nossa escolha. 
Vai pesar o método de traba-
lho, como é o time dele”, disse 
Alexandre Pássaro.

Além do novo treinador, 
a diretoria cruzmaltina tra-
balha para montar a barca 
de jogadores que deixará o 
clube. Mesmo tendo contra-
to em vigor com o Vasco, o 
zagueiro Leandro Castan e o 
atacante Germán Cano são 
nomes que ainda estão com 
o futuro indefinido em São 
Januário.

NOME IDEAL NA COLINA

GANHOU POR FOCINHO

SEMPRE ELE  
COM O MENGÃO

PEDALADAS

 n A torcida colorada está bo-
tando fogo pelas narinas, re-
clamando muito das decisões 
tomadas pela arbitragem 
no Campeonato Brasileiro, 
que, segundo ela, cortaram 
a chance de o Internacional 
conquistar o título brasilei-
ro que o clube gaúcho vem 
perseguindo faz 40 anos. A 
expulsão do lateral-direito 
Rodinei na partida contra o 
Flamengo, pênalti marcado 
e anulado e dois gols inva-
lidados no empate em 0 a 0 
com o Corinthians deixaram 
realmente a galera furibun-
da. Meu São Judas Tadeu não 
tinha nada que se meter a Ár-
bitro de Vídeo.

 n O Flamengo conquistou um 
título que teve algumas vezes 
nas mãos. Tivesse mantido 
regularidade, a conquista vi-
ria por antecipação. Ganhou 
perdendo para o São Paulo 
por 2 a 1, com jogadores e tor-
cedores esperando angustia-
dos o fim de Internacional e 
Corinthians. As dificuldades 
foram consequência de uma 
campanha atribulada, mar-
cada por alguns erros, como a 
escolha de Domènec Torrent, 
o que quase botou tudo a per-
der. Rogério Ceni assumindo e 
apalpando para descobrir o in-

terruptor, Arrascaeta (foto) 
dando o campeonato como 
perdido, jogado daquele 
jeito, tudo sinalizando para 
uma jornada infeliz, até que 
um sopro, vindo de cima, 
fez renascer a esperança, a 
inesperada vitória do Sport 
sobre o Inter. Essa derro-
ta cortou o ímpeto do Inter, 
então líder, dando a opor-
tunidade que o Flamengo 
aguardava. O restante você 
sabe: Flamengo oito vezes 
campeão (sete no fuso de 
Pernambuco), águas rolan-
do e festão na favela.

 n Grêmio e Palmeiras co-
meçarão a decidir hoje a 
Copa do Brasil, em Porto 
Alegre, com a bola rolando 
a partir das 21h.

 n O Fluminense fechou 
bonito a sua participação 
no Campeonato Brasilei-
ro em quinto lugar, tor-

cendo agora pelo Palmei-
ras na decisão da Copa do 
Brasil para entrar direta-
mente na fase de grupos da 
Libertadores.

 n Vem aí o Cariocão 2021 
sem VAR. Um errando so-
zinho é muito mais barato 
e tem o mesmo efeito.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Cássio foi ao Beira-Rio 

vestido de azul para de-

safiar o adversário dentro 

de sua casa. Foi destaque 

do jogo, fechando o gol e 

garantindo o 0 a 0 que 

deu o título ao Flamengo.

 n O Campeonato Brasi-

leiro chegou ao fim con-

taminado por dois vírus, a 

covid-19, que desfalcou as 

equipes, e o da incompe-

tência, que acompanhou 

as arbitragens.


