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Um dos 
destaques do 
Flamengo e do 
Brasileiro, Gerson 
ouve elogios de 
Tite, que admite: 
está no radar  
da Seleção. P. 5
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Chamusca aprova  
e diretoria avalia 
Wellington Rato
Meia-atacante fez bons jogos com a camisa do Atlético-GO  
no Brasileiro e interessa ao Glorioso para a temporada de 2021

O 
Botafogo está no merca-
do em busca de reforços 
para a temporada 2021 

e nomes são discutidos diaria-
mente com o técnico Marcelo 
Chamusca. Um jogador citado 
em uma dessas conversas foi o 
meia-atacante Wellington Rato, 
atualmente do Atlético-GO. 

O treinador aprovou as ca-
racterísticas de Wellington 
Rato, que está se destacando 
pelo time goiano, e deu aval 
para a diretoria tentar a con-
tratação. As conversas com 
o Atlético-GO ainda não fo-
ram iniciadas, pois a cúpula 
alvinegra estava aguardando 
o fim do Campeonato Goiano, 
que terminou no sábado, com 
o título do Dragão.

Segundo fonte do Botafogo, 
consultas ao estafe do atleta 
foram feitas para entender 
qual é a situação de Welling-
ton Rato no Atlético-GO, e o 
‘feedback’ que os dirigentes al-
vinegros tiveram é que, depen-
dendo dos moldes da negocia-
ção, há chance de as conversas 
avançarem. 

A ideia do Botafogo não é 
abrir o caixa para ter Wellin-
gton Rato e, sim, tentar um 
empréstimo ou, até mesmo, 
envolver um jogador nas trata-
tivas. Então, com a aprovação 
de Marcelo Chamusca e a es-
tratégia colocada na ponta do 
lápis, a tendência é que o pri-
meiro contato seja feito hoje.

Wellington Rato chegou ao 
Atlético-GO em 2020, após se 
destacar pelo Ferroviário (CE). 
Ao longo da última tempora-

DIVULGAÇÃO/ATLÉTICO-GO

Botafogo

O meia-atacante 
Wellington Rato 
posa com o troféu 
do Campeonato 
Goiano, conquistado 
no último sábado 
pelo Atlético 

da, disputou 24 jogos e mar-
cou dois gols. Em dezembro, 
logo depois de ser o melhor em 
campo numa partida diante 
do Fluminense, a diretoria do 
Dragão estendeu o vínculo do 
jogador até dezembro de 2022.

Oficialmente, o Botafogo já 
contratou o atacante Ronald, 
ex-Botafogo-SP, e o volante 
Pedro Castro, ex-Avaí. Resta 
finalizar a parte burocrática 
do zagueiro Gilvan, que já se 
despediu do Atlético-GO, para 
que a divulgação seja feita pelo 
clube. O planejamento da dire-
toria é fazer contratações que 
tenham bom custo-benefício.

O zagueiro Gilvan, 
também do Dragão, 
chega nesta semana 
ao Rio para assinar 
com o Alvinegro

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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Vasco

O técnico 

Marcelo Cabo 

chega ao 

Vasco após 

ganhar o título 

goiano com o 

Atlético

Com Marcelo Cabo, Vasco 
começa a definir a barca
Clube deve iniciar dispensas e apostar em jovens revelados nas categorias de base  

O 
Vasco já começa a pla-
nejar a reformulação 
do elenco para a dispu-

ta da Série B do Campeonato 
Brasileiro. Com a definição 
de Marcelo Cabo como novo 
treinador para a temporada 
de 2021, a diretoria pensa em 
ter o time formado na maioria 
por jovens revelados nas ca-
tegorias de base, com poucos 
atletas mais experientes. 

A chamada barca deve ser 
grande e contará inclusive 
com jogadores que têm con-
tratos mais longos, de acordo 
com informação do site ‘UOL’. 
A missão de negociar as saí-
das cabe ao diretor-executivo 
de futebol, Alexandre Pássa-
ro. Ele já começou os contatos 
com empresários de alguns 
atletas para tentar uma resci-
são amigável ou para liberá-
-los a procurar um novo clube 
para seus agenciados.

Os primeiros nomes a dei-
xar o Vasco devem ser Gus-
tavo Torres, Werley, Léo Gil 
e Neto Borges, que não tive-
ram bom desempenho na 
última temporada. Líderes 
importantes do elenco, como 
Fernando Miguel e Leandro 
Castan, terão a situação ava-
liada e também podem sair. 
Resta saber o que será feito 
para manter o ídolo Cano.

FILHA DO TREINADOR FESTEJA

Novo treinador do Vasco, 
Marcelo Cabo fez a alegria da 
filha, Duda, ao acertar com o 
clube. Torcedora do cruzmal-
tino, ela  festejou em seu perfil 
no ‘TikTok’. Duda ainda com-
partilhou fotos com a camisa 
do Gigante da Colina.

“E meu pai que vai ser téc-
nico do meu time de coração”, 
escreveu  em um vídeo. Ela 
mostrou várias fotos vestin-
do a camisa da equipe de São 
Januário desde criança.

Campeão estadual goiano, 
no último sábado, pelo Atlé-
tico, Marcelo Cabo chega ao 
Vasco ao lado de outro filho, 
Gabriel Cabo, que vai ocupar a 
função de auxiliar. O treinador 
assinou contrato com o Cruz-
maltino até o fim deste ano. 

HEBER GOMES/ATLÉTICO-GO 

Castan, 
Fernando 
Miguel e Cano 
estão com a 
situação in-
definida. Léo 
Gil, Werley, 
Neto Borges 
e Gustavo 
Torres devem 
deixar o clube
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Flamengo

Mengão divulga lista para 
primeiros jogos do Carioca
Base do time que fará a estreia amanhã será de garotos. O caçula, Mateus Lima, tem 16 anos e muito talento

MARCELO CORTES/FLAMENGO

O 
Flamengo divulgou a 
lista dos 29 atletas que 
disputarão o início do 

Campeonato Carioca. A estreia 
será amanhã, às 21h30, contra o 
Nova Iguaçu, no Maracanã. Re-
cheada de jovens, a relação con-
ta com um jogador de 16 anos, 
o atacante Mateus Lima, caçula 
da listagem. Apesar da pouca 
idade, o centroavante tem es-
tatura de gente grande: 1,84m.

Mateus Lima chegou ao Fla-
mengo em abril de 2019, após 
se destacar nas categorias de 
base do América-MG e pela Se-
leção Sub-15. Com faro de arti-
lheiro, ótimo poder de finali-
zação e bom posicionamento 
na área, chamou a atenção dos 
dirigentes rubro-negros que fi-
zeram esforço para contratá-lo.

Como tinha apenas 15 
anos, Mateusão não podia as-
sinar contrato profissional. 
Mas, quando completou 16, 
o estafe do atleta trabalhou e 
foi firmado compromisso até 
abril de 2025, com multa res-
cisória de 50 milhões de euros 
(R$ 338 milhões).

O Flamengo possui 50% dos 
direitos econômicos do garoto 
e o restante continuou com o 
América-MG. Para adquirir a 
metade, o Rubro-Negro preci-
sou pagar R$ 300 mil ao clube 
mineiro quando ele assinou 
o vínculo profissional. 

Aos  16  anos ,  Mateus 
Lima tem rotina de ‘gente gran-
de’ no Ninho do Urubu. Desde 
que foi contratado pelo Fla-

mengo, o atacante disputou a 
maioria das suas partidas pelo 
time sub-20. Ao todo, entrou 
em campo 24 vezes, segundo 
o site ‘ogol.com’, sendo 11 pelo 
Sub-17 e 13 pelo sub-20, tendo 
marcado sete gols.

Mateus Lima, junto com 
o meia-atacante Matheus Gon-
çalves, foi convocado no últi-
mo dia 23 pelo técnico  Paulo 
Victor Gomes para a terceira 
etapa de preparação visando 
ao Torneio Sul-Americano Sub-

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

17. O período de treinos será na 
Granja Comary, CT da seleção 
brasileira, em Teresópolis, en-
tre os dias 8 e 18 deste mês.

Vestir a Amarelinha não é 
novidade na carreira de Ma-
teus Lima. Até o momento, o 
jogador foi convocado 12 vezes, 
considerado as chamadas para 
as equipes Sub-15, Sub-16 e Sub-
17, o que faz ‘scouts’ de clubes 
do exterior sempre monitora-
rem o atleta rubro-negro em 
competições internacionais 

pela seleção brasileira. 
Apesar da qualidade, Mateu-

são terá que trabalhar muito 
para ganhar chances com o téc-
nico Mauricio Souza no Cam-
peonato Carioca 2021. Além 
do garoto de 16 anos, outros 
cinco atacantes estão convoca-
dos: Rodrigo Muniz e Michael, 
que são do elenco profissional, 
e Weverton, Thiaguinho e Ga-
briel Barros, todos destaques 
do Sub-20. Mateus Lima trei-
nou no fim de semana com o 

elenco e mostrou desenvoltura. 
Porém, a tendência é que Ro-
drigo Muniz e Weverton saiam 
na frente na briga pela posição 
de titular.

Hoje, às 15h, Matheuzinho, 
João Gomes, Natan, Rodri-
go Muniz e Gabriel Batista se 
apresentam para iniciar os trei-
nos ao lado da equipe sub-20 
que disputará os primeiros jo-
gos do Estadual. Pepê, Michael 
e Hugo Moura serão incorpora-
dos na quinta-feira.

O garoto Mateus Lima festeja gol pelo sub-20: ele começou na base do América-MG e agora tem multa contratual equivalente a R$ 338 milhões
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Flamengo

 N O presidente Rodolfo Lan-
dim e o diretor de futebol Bru-
no Spindel cumpriram ontem 
uma promessa pelo octa bra-
sileiro: caminhar do Ninho do 
Urubu, em Vargem Grande, 
na Zona Oeste, até a Paróquia 
de São Judas Tadeu, no Cos-
me Velho, na Zona Sul. Foram 
mais de oito horas para percor-
rer os quase 46km. 

Landim e Spindel chega-
ram ao Ninho do Urubu por 
volta das 5h, tomaram um 
café reforçado e saíram. Na 
companhia de seguranças, 
não pararam uma vez sequer 
para não perder o ritmo e fo-
ram saudados por torcedores. 
Landim e Spindel deram aten-
ção, mas sem diminuir as pas-
sadas. “Não posso parar. Não 
posso parar. Se eu parar, vou 
sentir dores”, brincou Landim 
com um torcedor. 

Marcos Braz, vice de futebol 
do Flamengo, encontrou os 
dois dirigentes na Praia da Bar-
ra da Tijuca e caminhou com os 
companheiros de diretoria por 
cerca de 20 minutos.

Ao chegar, Landim se emo-
cionou e se ajoelhou dentro da 
igreja. E demonstrou gratidão 
aos seguranças que estiveram 
presentes na difícil missão de 
cumprir a promessa, abraçan-
do cada um dos funcionários.

CARTOLAS 
CUMPREM 
PROMESSA

 N Técnico da seleção brasileira, 
Tite elogiou Gerson, volante do 
Flamengo, no evento da CBF 
em que foram premiados os 
melhores jogadores do Cam-
peonato Brasileiro. O treinador 
garantiu que o meia está no 
radar para vestir a Amarelinha. 

Além dele, Tite citou outros 
jogadores do clube da Gávea, 
como Gabigol, Everton Ribeiro, 
Rodrigo Caio e até o vetera-
no Filipe Luís. “Os atletas, o 
Gerson inserido, estão man-
tendo uma regularidade e um 
padrão alto de desempenho. 
O que é importante para dar 
consistência. Assim como a 
afirmação de Gabigol, Ever-
ton Ribeiro, Rodrigo Caio, para 
falar de outros jogadores do 
Flamengo. Tem o Filipe Luís, 
com 34 anos, que a gente vê 
a qualidade individual que ele 
tem”, explicou Tite.

Em entrevista ao site ‘GE’, 
Rodrigo Caio comentou a 
emoção de ter feito a festa do 
título brasileiro no Morum-
bi: “Eu vivi muitas coisas ali 
dentro. Quando cheguei ao 
Morumbi, passou um filme 
na minha cabeça. Foram sete, 
oito anos vestindo aquela ca-
misa. Eu estava entrando para 
fazer história pelo Flamengo, 
e para mim isso é o que mais 
importa, deixo isso bem claro”.

TITE FAZ 
ELOGIOS A 
GERSON

VOCÊ SABIA
Gerson está com novo 
visual, de trancinhas. 
As imagens foram 
divulgadas pelo 
cabeleireiro do atleta, 
Vini Du Corte

Não posso parar. Não 
posso parar.  
Se eu parar, vou  
sentir dores”
RODOLFO LANDIM,
Presidente do Flamengo, durante 

caminhada do Ninho do Urubu à 

Igreja de São Judas Tadeu

Landim (E) e Spindel 
(D) caminham 
acompanhados  
por segurança

REPRODUÇÃO PAPPARAZO RUBRO-NEGRO

Gerson foi eleito um 
dos melhores volantes 

do Brasileirão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Ídolo Fred é  
só elogios a 
Luccas Claro
Artilheiro acha absurda a ausência  
do zagueiro na seleção do Brasileiro

O atacante Fred reclamou 
da ausência do zagueiro 
Luccas Claro na seleção 

do Campeonato Brasileiro. 
Em seu Instagram, o artilhei-
ro tricolor definiu o fato de o 
companheiro do Fluminense 
ter ficado fora da relação como 
“absurdo” e tratou o ocorrido 
como uma grande injustiça 
com o jogador.

“Eu vi o Patrick, do Inter, fa-
lando: ‘Será que eu joguei vô-
lei nessa temporada?’ Eu votei 
nele. No meu meio-campo, ele 
estava na seleção do campeo-
nato. Agora, deixa eu perguntar 
para vocês: como que o Luccas 
Claro não está nessa seleção? É 
absurdo isso aí, cara. Absurdo 
mesmo”, postou Fred. E acres-
centou. “Eu vi lá de dentro de 
campo o Luccas Claro atrasan-
do, ele atrasa. Eu perguntei: 
‘Você está de sacanagem?’ Ele 
atrasa para o atacante achar 
que vai chutar no gol. Ele é tão 

Luccas Claro foi um 
dos destaques do 
Tricolor, que ficou 

em quinto lugar 
no Brasileiro
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rápido, que  atrasa para o 
atacante ganhar dois me-
tros, para ele chegar e não 
ficar sem graça”.

A dupla de zaga escolhida 
para a seleção do Brasileirão 
foi formada por Víctor Cues-
ta, do Internacional, e Gus-
tavo Gómez, do Palmeiras.

Técnico do Fluminense 
na campanha que recondu-
ziu o time à Libertadores 
da América, Marcão reve-
lou uma conversa recente 
com um dos grandes ído-
los da torcida tricolor, o za-
gueiro Thiago Silva, hoje 
no Chelsea. 

Amigo do jogador desde 
que atuaram juntos no time, 
Marcão brincou dizendo 
para Thiago Silva retornar 
à equipe e disputar a com-
petição continental: “Estava 
falando aqui de novo com o 
Thiago (Silva) que o espera-
mos para a Libertadores”.

Fluminense

DANIEL CASTELO BRANCO

FELIZ ANO NOVO

UM ÓTIMO 
LABORATÓRIO

PEDALADAS

 n As federações bem que po-
deriam aproveitar os Cam-
peonatos Estaduais para 
testar a exclusão no lugar da 
expulsão de jogadores por 
cartão vermelho ou pelo se-
gundo amarelo, evitando a 
mutilação das equipes du-
rante as partidas. O torcedor 
paga para ver o espetáculo 
completo, com 11 contra 11 
em campo. O jogador ape-
nado com o cartão verme-
lho seria substituído, desde 
que dentro do limite de al-
terações previstas nos regu-
lamentos, cumpriria a sus-
pensão automática, além de 
multa pesada e progressiva 
para a reincidência.

 n No confuso calendário do 
futebol brasileiro, o novo ano 
começa tendo os Estaduais 
como atração, com Flamengo 
e Nova Iguaçu dando a largada 
no Maracanã. O Rubro-Negro 
com equipe jovem, enquanto 
os campeões gozam mereci-
do descanso. O campeonato 
tem novo formato, com os 12 
clubes se enfrentando em 11 
rodadas e os quatro mais bem 
colocados avançando às semi-
finais em duas partidas, com 
o primeiro enfrentando o ter-
ceiro e o segundo pegando o 
quarto. O primeiro e o segun-

do terão a vantagem do em-
pate. Os vencedores decidem 
o título. A Record adquiriu 
os direitos de transmissão 
em TV aberta e vai passar 
dois jogos por semana, ter-
ças-feiras, às 21h30, e sába-
dos, às 21h, com o pay-per-
-view negociado pelos clu-
bes. Depois da terceira roda-
da, Fla-Flu, todos deverão ter 
equipes completas sob pena 
de multa. Na primeira fase, 
não teremos árbitros de ví-
deo. Se todos prestigiarem, 
poderemos ter uma compe-
tição interessante.

 n Cuca e Abel Braga fo-
ram destaques como 
técnicos no Campeona-
to Brasileiro, ambos pelo 
grau de dificuldade. Cuca 
fez milagres no comando 
do time do Santos e Abel 
promoveu uma impres-
sionante arrancada no 

Internacional, perdendo o 
título para o Flamengo por 
apenas um ponto.

 n Tite terá dificuldades para 
convocar a seleção brasileira 
pelas restrições de viagens 
internacionais provocadas 
pelo coronavírus. Poderá ter 
que se valer dos locais.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n O meia Claudinho, do 
Red Bull Bragantino, foi 
craque, revelação e arti-
lheiro do Brasileirão. Com 
apenas 24 anos, joga 
como veterano e pode 
pintar no Red Bull Leipzig.

 n Presidente da CBF, Ro-
gério Caboclo disse que, 
como os 20 clubes recla-
maram da arbitragem, 
ficou provado que não 
houve favorecidos nem 
prejudicados.

Michael: reforço para o Carioca


