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Técnico Rogério Ceni antecipa 
o fim das férias e volta ao 
batente. Objetivo é observar de 
perto os garotos da base que 
disputam o início do Carioca 
e traçar os planos para a 
temporada do Flamengo. P. 4e 5
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Vasco

O técnico 
Marcelo Cabo 
teve contato 
com o elenco 

principal do 
Vasco ontem 

Vasco encaminha acerto 

com mais um atacante 
Visando a Série B, diretoria se movimenta para contratar Morato, do Bragantino

A 
diretoria do trabalha 
para contratar mais re-
forços para a disputa da 

Série B do Campeonato Bra-
sileiro. Após anunciar o meia 
Marquinhos Gabriel e o za-
gueiro Ernando, também está 
de olho no atacante Morato, 
do RB Bragantino. De acordo 
com o ‘Ge.com’, o Cruzmaltino 
já abriu conversas com o atle-
ta de 28 anos.

Morato não tem sido apro-
veitado com frequência no 
clube paulista e também já 
foi procurado por outros clu-
bes da Segunda Divisão, como 
Cruzeiro e Vitória. No entan-
to, segundo o portal, a propos-
ta que mais o agradou foi a do 
Vasco. O atacante tem contra-
to com o Bragantino até o fim 
de 2022, mas já foi liberado 
dos treinos pelos paulistas.

O elenco principal do Vasco 
se reapresentou ontem com 
novidades. Fora dos planos do 
clube, oito jogadores tiveram 
suas férias estendidas e não 
devem mais vestir a camisa 
cruzmaltina: Yago Pikachu, 
Henrique, Léo Gil, Lucas San-
tos, Marcos Jr., Neto Borges, 
Gustavo Torres e Werley.

Um dos mais longos, Pika-
chu foi avisado na última se-
mana que não se reapresen-
taria e busca um novo clube. 
Léo Gil deve acertar com o Co-
lo-Colo, Neto Borges, retornar 
à Bélgica e Torres rescindir 
para assinar com o Atlético 
Nacional. Já Henrique, com 
contrato até agosto, deve ter 
sua saída antecipada.

Outros atletas, que tinham 
situação indefinida, se rea-
presentaram. São os casos de 
Leandro Castan, Fernando 
Miguel, Benítez, Cano, mas o 
martelo sobre a permanência 
ainda não está batido. Já Mar-
quinhos Gabriel e Ernando, 
reforços para 2021, são aguar-
dados hoje.

Quem passou por um susto 
foi o volante Andrey. Ele pas-
sou por uma situação ater-
rorizante na noite do último 
domingo e foi ameaçado de 
morte na frente da família 
por duas pessoas na porta de 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Elenco 

principal se 

reapresentou 

ontem, mas 

oito jogadores 

tiveram férias 

estendidas 

e não devem 

mais jogar 

pelo Vasco

casa, em Olaria, Zona Norte 
do Rio. Um deles dizia portar 
uma arma.

Além de Andrey, presencia-
ram a cena sua mulher, mãe 
e pai, além de vizinhos que 
acompanharam tudo. Segun-
do relatos, um dos homens 
que o ameaçou afirmou que 
também iria atrás de outros 

atletas do Vasco. Andrey re-
gistrou Boletim de Ocorrên-
cia ontem, na 22ª Delegacia 
de Polícia, da Penha. Por este 
motivo, não se reapresentou 
ontem. Em nota, o Vasco re-
pudiou o ocorrido e disse es-
tar dando toda assistência ju-
rídica ao jogador. Um advoga-
do criminal do Clube foi colo-

cado à disposição de Andrey.
O Clube entende e defen-

de o direito do torcedor em 
manifestar sua insatisfação, 
porém, condena atitudes que 
tragam qualquer tipo de cons-
trangimento ou risco à segu-
rança de atletas e funcioná-
rios dentro do seu ambiente 
familiar ou de trabalho.
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Botafogo

Joel Carli está de volta ao Alvinegro
Zagueiro rescinde com clube argentino e vai reforçar o Botafogo para a disputa da Série B do Brasileirão

J
oel Carli voltará ao Botafo-
go para a disputa da Série 
B do Brasileiro. O zaguei-

ro acertou ontem sua rescisão 
com o Aldosivi-ARG e está livre 
para assinar com o Glorioso, 
o que deve ocorrer ainda nes-
ta semana. A informação é de 
Alexis Damboriana, da Rádio 
Atlántica, de Mar del Plata.

O novo vínculo de Carli com 
o Botafogo irá até 2022. O ar-
gentino movia uma ação contra 
o clube na Justiça, mas aceitou 
retirá-la por um refinancia-
mento da dívida e o retorno. 

Com 153 jogos, Carli é o 
terceiro estrangeiro que 
mais vestiu a camisa do 
Botafogo na história

MARCELO GONÇALVES

Carli teve passagem marcante 
pelo Botafogo. Foram 153 par-
tidas, o que o levou a se tornar 
o terceiro estrangeiro que mais 
vestiu a camisa alvinegra. Além 
disso, marcou nos acréscimos 
o gol decisivo para o título do 
Carioca de 2018.

Após encaminhar a volta do 
argentino, o Botafogo anunciou 
outro reforço para a defesa: Gil-
van, ex-Atlético-GO. Aprovado 
nos exames médicos, o zaguei-
ro, de 31 anos, assinou contrato 
até dezembro e teve a contra-
tação confirmada na tarde de 

ontem, pelas redes sociais.
Gilvan é o sexto reforço do 

Botafogo para a temporada de 
2021. Antes dele, o Glorioso já 
havia anunciado o goleiro Dou-
glas Borges, ex-CRB; o lateral-
-direito Jonathan, ex-Coritiba; 
o volante Pedro Castro, ex-Avaí; 
o meia-atacante Marcinho, ex-
-Cuiabá; e o atacante Ronald, 
ex-Botafogo-SP. 

O volante Matheus Frizzo, do 
Grêmio, e o apoiador Felipe Fer-
reira, da Ferroviária-SP, devem 
ser os próximos reforços anun-
ciados pelo clube, que mantém 

o radar ligado no mercado em 
busca de oportunidades.

Revelado pelo Iraty, do Pa-
raná, Gilvan, de 31 anos, é uma 
aposta para aumentar a baga-
gem da defesa alvinegra, com-
posta pelos jovens Marcelo Be-
nevenuto e Kanu, que podem 
deixar o clube. Com passagem 
por Londrina, Ceará, Ponte Pre-
ta e Paysandu, o zagueiro teve 
o nome indicado pelo técnico 
Eduardo Barroca, que o dirigiu 
em 2019 em Goiânia, e teve o 
nome aprovado pelo técnico 
Marcelo Chamusca.

O novo vínculo de 
Carli com o Botafogo 
irá até 2022. Ele 
movia ação contra o 
clube na Justiça, mas 
aceitou retirá-la
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Flamengo

Ceni é cumprimentado 
pelo vice de futebol, 
Marcos Braz, que bancou 
a permanência do técnico 

Rogério Ceni e Hugo 
Souza retornam ao 
batente no Mengão 
Treinador e goleiro abrem mão das férias até o dia 15 pensando 
em uma boa preparação para a difícil temporada deste ano

O 
Flamengo se reapre-
sentou ontem, no Ni-
nho do Urubu, e ini-

ciou a preparação para pegar 
o Fluminense no próximo 
domingo, no Maracanã, pela 
terceira rodada do Campeo-
nato Carioca. As novidades 
foram as presenças de Rogé-
rio Ceni e Hugo Souza, que 
estavam liberados para cur-
tir férias até o dia 15, mas de-
cidiram antecipar o retorno 
aos trabalhos.

O objetivo de Ceni ao vol-
tar ontem ao batente é para 
poder observar de perto os 
garotos da base que estão 
disputando o início do Es-
tadual, sob o comando de 
Maurício Souza. O treinador, 
inclusive, conversou com 
atletas antes da atividade e 
bateu papo com o vice de fu-
tebol, Marcos Braz, que ban-
cou a permanência do técni-
co para este ano.

Embora Rogério Ceni te-
nha voltado, Maurício Souza 
continuará no comando da 
equipe no clássico contra o 
Fluminense. A ideia do co-
mandante do profissional é 
apenas observar de perto o 
dia a dia dos atletas no Ni-
nho do Urubu.

Hugo Souza, que terminou 
a temporada 2020 como titu-
lar, já que Diego Alves ainda 
se recupera de grave lesão 
muscular, pediu à diretoria 
para voltar ontem. Segundo 
pessoas ligadas ao jogador, 
ele entendeu que o ano de 
2021 será importante para a 
carreira dele e, por isso, quer 
aproveitar cada momento de 
preparação.

Além de Hugo Souza, Ga-
briel Batista, Natan, Matheu-
zinho, João Gomes, Hugo 
Moura, Pepê e Michael são 
outros jogadores do elenco 
principal que fazem parte da 
equipe que está disputando 
o Campeonato Carioca de 
2021. Existe a possibilidade 
de outros atletas retornarem 
ao longo desta semana.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO)

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Apesar da volta 
antecipada do técnico 
Rogério Ceni, Maurício 
Souza vai comandar 
o time no Fla-Flu 
de domingo, pela 
terceira rodada do 
Campeonato Carioca
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PRÓXIMOS JOGOS

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

TAÇA GUANABARA 2021
 CLASSIFICAÇÃO 
  CLUBES PT J V E D GP GC S
 1º Portuguesa 6 2 2 0 0 4 0 4
 2º Flamengo 6 2 2 0 0 3 0 3
 3º Boavista 4 2 1 1 0 2 0 2 
  Botafogo 4 2 1 1 0 2 0 2
 5º Volta Redonda 4 2 1 1 0 3 2 1
 6º Resende 3 2 1 0 1 2 3 -1
 7º Bangu 3 2 1 0 1 1 2 -1
 8º Madureira 2 2 0 2 0 2 2 0
 9º Nova Iguaçu 1 2 0 1 1 0 1 -1
 10º Vasco 0 2 0 0 2 0 2 -2
 11º  Macaé 0 2 0 0 2 0 3 -3
  12º  Fluminense  0  2 0 0 2 1 5 -4

PT: pontos J: jogos V: vitória E: empate D: derrota GP: gols pró GC: gols contra S: saldo

3ª RODADA / SÁBADO, 13/3

Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir

Bangu x Botafogo 21h05 A Definir
3ª RODADA / DOMINGO, 14/3

Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro

Flamengo x Fluminense 18h Maracanã
3ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA ,15/03

Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

JOGO  HORA LOCAL

REGULAMENTO: Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os 
quatro melhores se classificam à semifinal, e os dois vencedores se enfrentam na final 
do campeonato, ambas as fases em ida e volta. As equipes que ficarem entre 5º e 8º 
lugar na Taça Guanabara disputam a Taça Rio, mata-mata de consolação que terá 
semifinal e final, em ida e volta. O último colocado da Taça Guanabara também jogará 
a Série A2 do Carioca 2021. Critérios de desempate da Taça Guanabara: 1) mais vitórias; 
2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto (só entre dois clubes); 5) 
menos vermelhos e amarelos; 6) sorteio.

RESULTADOS
JOGO LOCAL

1ª RODADA / TERÇA-FEIRA
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Maracanã

1ª RODADA / QUARTA-FEIRA

Macaé 0 x 1 Bangu Eduardo Guinle

Volta Redonda 2 x 2 Madureira Cidadania

Botafogo 0 x 0 Boavista Nilton Santos

Vasco 0 x 1 Portuguesa São Januário
1ª RODADA / QUINTA-FEIRA

Resende 2 x 1 Fluminense Maracanã

2ª RODADA / SÁBADO

Macaé 0 x 2 Flamengo Maracanã

Volta Redonda 1 x 0 Vasco Cidadania
2ª RODADA / ONTEM

Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Laranjão

Fluminense 0 x 3 Portuguesa Maracanã

Boavista 2 x 0 Bangu Elcyr Resende

Botafogo 3 x 0 Resende Nilton Santos

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

Flamengo

 n A chegada de Rogério Ceni ao 
Flamengo mudou a situação de 
Pepê no Flamengo. Se antes o 
meia apenas treinava com o gru-
po principal e mal era relacionado, 
após o ex-goleiro assumir o Ru-
bro-Negro as chances começaram 
a aparecer e o jovem conseguiu 
até uma renovação de contrato, 
o que era considerado improvável.

Em entrevista ao site “Globo Es-
porte”, Pepê falou sobre a importân-
cia de Ceni em sua retomada no Fla-
mengo e disse enxergar o treinador 
como um paizão. “O Rogério foi e é 
um paizão para mim. Desde o pri-
meiro dia que ele chegou, me olhou 
de forma diferente. Ele foi o primeiro 
que me deu oportunidade. Conver-
samos muito. Ele me dá muita dura, 

me ensina muito. Mas sei que é 
sempre para o nosso bem, para 
o bem do Flamengo”, afirmou.

Pepê tem contrato com o 
Flamengo até junho de 2021. O 
meia é um dos poucos atletas 
que não tiveram férias após o 
fim do Brasileirão e iniciaram o 
Campeonato Carioca ao lado 
dos jogadores da equipe sub-20.

PEPÊ EXALTA ATUAL TREINADOR: ‘É UM PAIZÃO PRA MIM’

 n Ídolo do Flamengo, Léo Mou-
ra decidiu encerrar sua carreira. 
Através das redes sociais, ele 
confirmou que irá pendurar as 
chuteiras aos 42 anos: “Obriga-
do, Futebol! Foram mais de 20 
anos jogando profissionalmen-
te, inúmeros títulos, muitas 
vitórias, pouquíssimas derro-
tas mas sempre me doando e 
fazendo o melhor para chegar 
até onde cheguei. Sou feliz, 
realizado e agradecido a tudo 
que o futebol me proporcionou 

até hoje”.
Léo Moura fez história com 

a camisa do Flamengo. Chegou 
ao clube em 2005 e foi titular 
absoluto da posição durante 
mais de dez anos. Conquistou 
cinco campeonatos cariocas, o 
Brasileirão de 2009 e duas Co-
pas do Brasil, em 2006 e 2013. 
Além do Flamengo, também 
defendeu Botafogo, Fluminen-
se, Vasco, Palmeiras, São Pau-
lo, Grêmio e Santa Cruz. Seu 
último clube foi o Botafogo-PB.

LÉO MOURA: APOSENTADORIA

DIVULGAÇÃO

O lateral Rafinha 
falou ontem sobre 
sua possível volta ao 
Flamengo. Segundo 
ele, as conversas 
ocorrem naturalmente 
e a história deverá  
ter um final feliz

Pepê diz que seu 
crescimento se 
deve à chegada de 
Rogério Ceni ao Fla
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Flamengo

Jesus exalta 
Gabigol: ‘Um 
dos melhores 
do mundo’
Técnico fala, em série produzida pela 
TV, sobre a convivência com o atacante 
enquanto comandou o Flamengo

G
abigol e Jorge Jesus têm 
um espaço especial no 
coração dos torcedo-

res do Flamengo. Em 2019, 
os dois foram estrelas de 
uma equipe que conquistou 
o Campeonato Brasileiro e a 
Libertadores na mesma tem-
porada. Em homenagem ao 
atacante, foi elaborada uma 
série chamada de ‘Predesti-
nado’, da Globopay. O treina-
dor português foi convidado 
para falar sobre Gabigol e 
encheu a bola do artilheiro 
rubro-negro.

A série conta a trajetória 
do atacante desde os primei-
ros passos no futebol. Sobre 
o ex-comandado, Jorge Jesus, 
hoje no Benfica-POR, não 
poupou elogios e o colocou 
como um dos melhores da po-
sição em todo o mundo.

“Ele sempre quer competir. 
Não é por acaso que o Gabriel 
é um dos melhores atacantes 
do mundo. Sei o que estou di-
zendo. Não é só tecnicamen-
te, mas também fisicamente 
e mentalmente”, afirmou o 
português.

A produção da série du-
rou cerca de 11 meses e conta 
histórias de vida de Gabigol. 
O capítulo ‘piloto’ foi basea-
do na origem do atacante e 
acontecimentos desde o nas-

Hoje no 
Benfica, Jorge 
Jesus fez 
história no 
Flamengo

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

cimento. Já o segundo episó-
dio, em específico, retrata de 
como a decisão de ir para a 
Europa quase custou a car-
reira do jogador, e como foi 
a operação para trazê-lo de 
volta ao Brasil.

SEM SUSPENSÃO

Holofotes à parte, Gabigol, 
que recebeu seu terceiro car-
tão amarelo na partida con-
tra o São Paulo, pela última 
rodada do Brasileirão, pode 
celebrar. Ele não precisará 
cumprir suspensão e estará à 
disposição para o duelo con-
tra o Palmeiras, pela Superco-
pa do Brasil, no dia 11 de abril.

De acordo com o terceiro 
parágrafo do artigo 48 do Re-
gulamento Geral de Compe-
tições, a suspensão por três 
cartões amarelos se torna 
extinta ao fim da competição 
em questão. Portanto, Gabi-
gol não precisa cumpri-la em 
outra competição da CBF.

Por ter conquistado o títu-
lo do Campeonato Brasilei-
ro, o Flamengo enfrentará o 
Palmeiras, campeão da Copa 
do Brasil, pela Supercopa do 
Brasil, no dia 11 de abril, ain-
da sem local definido. No ano 
passado, o Rubro-Negro con-
quistou o título após vencer o 
Athletico-PR.
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Árbitro acusado 
de racismo  
é suspenso
Após polêmica em jogo do PSG, Uefa 
anunciou punição até o fim da temporada

A 
Uefa suspendeu o árbi-
tro romeno Sebastian 
Coltescu, acusado de 

racismo na partida entre PSG 
e Istanbul Basaksehir, pela 
fase de grupos da Liga dos 
Campeões. Ele foi o pivô de 
uma confusão que terminou 
com a decisão das duas equi-
pes de abandonar o campo no 
dia 8 de dezembro. 

Coltescu, que atuava como 
quarto árbitro no jogo, foi 
suspenso até o fim da tempo-
rada europeia, em junho, pelo 
Comitê de Controle, Ética e 
Disciplina da Uefa. O romeno 
Octavian Sovre, também en-
volvido na arbitragem daque-
le jogo, foi advertido. Ambos 
terão que se submeter a um 
programa educacional até o 
fim da temporada para reto-
marem suas funções na Uefa.

A decisão da entidade se re-
fere à conduta deles no jogo 

Após episódio, times se recusaram a jogar e deixaram o campo

AFP

disputado no Parque dos 
Príncipes, em Paris. A parti-
da fora interrompida aos 13 
minutos do primeiro tempo 
depois de Coltescu se dirigir 
de maneira preconceituosa 
ao camaronês Pierre Webó, 
ex-atacante e atual assistente 
técnico da equipe turca.

Webó alegou que foi alvo 
de comentários racistas por 
parte de Coltescu, que negou 
as ofensas. Os times se recu-
saram a continuar a partida e 
deixaram o campo. A solução 
da Uefa foi retomar o jogo no 
dia seguinte com nova equipe 
de arbitragem.

No comunicado em que 
anunciou as suspensões, a Uefa 
enfatizou que os árbitros não 
foram denunciados no artigo 
que envolve “racismo e outras 
condutas discriminatórias”, só 
nos artigos que citam “compor-
tamento inadequado”.

ROMENO NA BERLINDA em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O técnico Rogério Ceni an-
tecipou a sua volta ao traba-
lho no Flamengo para ob-
servar a garotada do elenco 
rubro-negro. Aliás, que ga-
rotada! Venceu as duas pri-
meiras partidas no Campeo-
nato Carioca e é o único clube 
grande com 100% de aprovei-
tamento na competição. Já 
falei aqui: em vez de apostar 
em contratações milionárias 
que nem sempre dão certo, 
dê chance à molecada. Joia 
no Ninho do Urubu é o que 
não falta mesmo.

ELE QUER MAIS
RAFAEL RIBEIRO / VASCO

BARCA E CHEGADAS

A
gora sim: a temporada 2021 começou para 
o Vasco. Após ser rebaixado pela quarta vez 
no Brasileirão, a diretoria começou a se mo-

vimentar no mercado e iniciou a reestruturação 
do elenco. Primeiro, vou falar das saídas de oito 
jogadores: Pikachu, Werley, Léo Gil, Gustavo Tor-
res, Neto Borges, Marcos Júnior, Lucas Santos e 
Henrique, todos dispensados da reapresentação 
oficial. Aprovo todas as saídas. Ciclos se fecham e 
é importante dar um recado para a torcida. São 
nomes que já não cabem mais na paciência do 
vascaíno e servirão de respiro para a nova dire-
toria trabalhar. Por outro lado, Marquinhos Ga-
briel, meia, e Ernando, zagueiro, chegaram para 
compor o grupo. Dois jogadores com vasta expe-
riência no futebol brasileiro. Não me enchem os 
olhos, mas não são desastres. O lateral Zeca, do 
Internacional, deve ser outro a chegar. Esse será 
um ganho técnico para o time de Marcelo Cabo, 
que já realizou seu primeiro treino como novo 
técnico. O Vasco precisa de mudanças e essa bar-
ca tem espaço para aumentar...

Pikachu foi 
dispensado da 
reapresentação 
oficial no Vasco

 nJesus montou uma ‘sele-
ção’ rubro-negra e abriu as 
portas para os conterrâneos 
com o recado: “Pode ir por-
que lá também tem quali-
dade”. Nem todos dão certo, 
mas Abel Ferreira (foto) pe-
gou um dos melhores ma-
teriais humanos do Brasil. 
O Palmeiras venceu a Li-
bertadores da América e a 
Copa do Brasil com o dedo 
do comandante e pela qua-
lidade do elenco. E agora a 
Supercopa do Brasil prome-
te um jogo cheio de pitadas 
portuguesas, mas com o ní-
vel altíssimo que temos no 
futebol brasileiro.

O DOMÍNIO 
PORTUGUÊS

VAGA DIRETA PARA COROAR

 n Com o título do Palmeiras, a vida do Fluminense ficou 
muito melhor porque o Tricolor entrará na fase de gru-
pos da Libertadores e terá quase um mês de preparação. 
Isso implicou na folga da maioria do elenco profissio-
nal. Para o Fla-Flu de domingo, Roger Machado já esta-
rá ao lado de Marcão. Ele quer observar os garotos para 
fazer uma avaliação completa. Mais do que acertado.
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Fluminense

Mudanças no Fluzão para o clássico 
Na lanterna do Carioca, Tricolor terá Roger Machado e retorno de jogadores do elenco principal contra o Fla

A 
vaga direta para a fase 
de grupos da Liberta-
dores e a lanterna no 

Campeonato Carioca, após 
duas rodadas, fizeram o Flu-
minense mudar parte do pla-
nejamento. Para o clássico 
contra o Flamengo, domingo, 
às 18h, no Maracanã, o técni-
co Roger Machado irá estrear 
no comando do Tricolor e 
contará com alguns jogado-
res do elenco principal.

Com duas derrotas e apre-
sentando muitas falhas de-
fensivas e na finalização com 
a equipe sub-23, o Fluminen-
se contará com Roger Macha-
do no banco, o recém-contra-
tado Wellington, assim como 
Marcos Felipe, Matheus Fer-
raz, Danilo Barcelos, Igor Ju-
lião, Yuri, Michel Araújo, Caio 
Paulista e Fernando Pacheco. 
A informação é do site ‘ge’.

O restante do elenco prin-
cipal teve mantida a folga 
durante toda a semana e os 
titulares (com exceção de 
Marcos Felipe) só retornam 
aos treinos no dia 15. Já os es-
colhidos para reforçar a equi-
pe sub-23 terminaram a últi-
ma temporada como opção 
no banco e não terão o mes-
mo tempo de descanso, mas 
poderão mostrar serviço ao 
novo comandante.

Além de Roger, o auxiliar 
técnico permanente Marcão 
ficará ao seu lado no banco de 
reservas. Quem seguirá fora 
é Samuel Xavier, que testou 
positivo para covid-19. Motivo 
de celebração no clube, ao se 
garantir na fase de grupos da 
Libertadores com o título do 
Palmeiras na Copa do Brasil, 
o Fluminense ganhou mais 
tempo para treinar e tem 
mais certeza sobre a parte fi-
nanceira. Com isso, poderá fa-
zer um melhor planejamento 
da temporada. 

Michel Araújo 
voltou mais 

cedo das férias 
para reforçar 
o Tricolor no 

Fla-Flu de 
domingo

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Com a ida 
à fase de 
grupos da 
Libertadores, 
Fluminense 
terá mais 
dinheiro para 
investir na 
contratação 
de reforços

O Tricolor já sabe que terá 
direito a pelo menos 3 mi-
lhões de dólares (cerca de R$ 
17,1 milhões) e agora intensifi-
cará a busca por contratações 
para a competição. O valor 
refere-se aos três jogos como 
mandante que terá direito na 
Libertadores. Caso avance às 
oitavas de final, terá direito 
a mais 1,05 milhão de dóla-
res (aproximadamente R$ 6 
milhões). Com o dinheiro ga-
rantido, a diretoria volta suas 
atenções para contratações de 
mais peso.

Por enquanto, o Tricolor 
trouxe Samuel Xavier, Wel-
lington e Rafael Ribeiro. En-
tretanto, o presidente Mário 
Bittencourt admitiu que es-
perava a confirmação da en-
trada na fase de grupos para 
fazer investimento maior no 
elenco. A ideia é aumentar a 
folha em até 30%, o que não 
seria possível fazer logo de 
cara pois os reforços não po-
deriam jogar a pré-Libertado-
res e existia a possibilidade de 
ser eliminado.

Sem esse risco, a busca por 

alguns nomes que já estavam 
na mira serão intensificados 
nos próximos dias. É o caso 
de Willian Bigode, do Palmei-
ras. A diretoria aguardava o 
fim da Copa do Brasil para 
conversar com o jogador de 
34 anos e o clube paulista. 
Roger Guedes, que não deve 
continuar no futebol chinês, 
também agrada. Enquanto 
os reforços não chegam, Ro-
ger Machado ganhou mais 
um mês de preparação para a 
estreia na Libertadores, que 
começará dia 20 de abril.  


