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Sob o comando de Marcelo 
Chamusca, Fogão estreia 
na Copa do Brasil com a 
obrigação da classificação 
diante do Moto Club para 
faturar prêmio gordo. P. 5
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Fluminense

Willian Bigode 
pede alto e se 
distancia de 
reforçar o Flu
Indicado pelo técnico Roger Machado, 
atacante, apesar de reserva no 
Palmeiras, encareceria muito a folha

O atacante Willian Bigode 
dificilmente vestirá a ca-
misa do Fluminense na 

temporada de 2021. A direto-
ria tricolor teria se assustado 
com os valores pedidos pelo 
atacante do Palmeiras, o que 
inviabilizaria uma negociação. 
Ele já demonstrou interesse 
em renovar com o clube pau-
lista e aguarda somente o re-
torno do período de férias para 
dar início às negociações. 

O Fluminense estava es-
perançoso num acerto com 
Willian Bigode, um velho co-
nhecido do técnico Roger Ma-
chado. Os dois trabalharam 
juntos no Palmeiras, e o trei-
nador indicou o nome dele à 
direção do Tricolor. O jogador 
tem 34 anos e, apesar de não 
ser titular do time com o téc-
nico Abel Ferreira, é dono de 
um dos maiores salários do 
elenco palmeirense. 

A comissão técnica do Flu-
minense  observa o merca-
do sul-americano em busca 

Willian Bigode 

tem um dos 

maiores 

salários 

do elenco 

palmeirense

REPRODUÇÃO

de dois reforços para o setor 
ofensivo. A ideia é trazer um 
jogador que atue pelos lados 
do campo e um centroavante. 
O clube buscou informações 
a respeito de Eduardo Sasha, 
que disputou o último Cam-
peonato Brasileiro pelo Atlé-
tico-MG. No entanto, apesar 
do interesse inicial, o nome 
do jogador, de 29 anos, não 
teria agradado muito a Roger 
Machado, segundo informa-
ção do portal ‘NetFlu’.

O treinador entende que há 
melhores opções no mercado, 
além de o jogador não se en-
caixar no modelo que imagi-
na para a equipe ao longo de 
2021. Os salários de Sasha es-
tariam na faixa de R$ 400 mil 
a R$ 500 mil, valores conside-
rados altos. Na última tempo-
rada, Sasha entrou em campo 
em 36 partidas e fez dez gols. 

Como reforços para a equi-
pe que vai disputar a Copa 
Libertadores da América, a 
diretoria já acertou a contra-
tação do zagueiro Rafael Ri-
beiro, que pertence ao Náuti-
co, do lateral-direito Samuel 
Xavier, ex-Ceará, e do volante 
Wellington, ex-Athletico-PR. 
O Tricolor também avalia a 
chegada de mais um defen-
sor. O nome de David Duarte, 
do Goiás, é o favorito.

 N A diretoria do Fluminense 
continua o processo de anteci-
pação da renovação de contrato 
de promessas das categorias 
de base, para evitar casos re-
centes como os dos atacantes 
Evanilson e Marcos Paulo, que 
deixaram o clube para atuar 
na Europa. Agora foi a vez de 
Nathan, um dos destaques da 
equipe sub-20.

O jovem de 19 anos assinou 
seu primeiro contrato profis-
sional em 2019 e o vínculo iria 
até 2022. Mas o Fluminense se 
antecipou e decidiu prorrogá-lo 
até 2023. O volante Nathan, que 

foi capitão da equipe sub-17 e 
atualmente joga pelo sub-20, 
chegou a Xerém em 2015, quan-
do tinha somente 13 anos. Antes, 
foi descoberto pela filial de São 
Paulo do projeto Guerreirinhos. 

“Mais uma etapa nova na mi-
nha vida. Muito feliz em renovar 
meu contrato com o Fluminen-
se. Espero continuar fazendo o 
meu melhor sempre para que 
possamos juntos conquistar 
muitas coisas boas pela frente. 
Agradeço aos meus empresá-
rios, família e especialmente ao 
Fluminense”, escreveu Nathan 
em suas redes sociais.

RENOVAÇÃO COM PROMESSA DA BASE

A diretoria tricolor 
está no mercado 
em busca de dois 
atacantes e de  
mais um zagueiro

Espero conti-

nuar fazendo 

o meu melhor 

para que 

possamos 

conquistar 

muitas coisas 

boas pela 

frente” 

NATHAN,
Volante do Flu
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Flamengo

Polêmica em alto custo na lateral
Provável retorno de Rafinha ao Flamengo divide diretoria pelo valor que o clube já desembolsa com Isla

Flamengo e Rafinha se-
guem com negociações 
avançadas, e o experien-

te jogador está próximo de 
retornar ao clube carioca. O 
que pesa nas tratativas é o alto 
custo para ter o lateral-direito 
no elenco, tendo em vista que 
Mauricio Isla, atual titular da 
posição, já possui vencimen-
tos que chamam atenção.

Atualmente, o chileno é o 
lateral-direito mais caro do 
futebol brasileiro, se levar em 

Rafinha está 

de malas 

prontas para 

voltar a vestir 

a camisa do 

Flamengo 

neste ano

consideração apenas o salário 
na CLT, ou seja, na carteira as-
sinada e sem direito de ima-
gem incluído. Segundo apu-
rou a reportagem, Isla recebe 
mensalmente do Flamengo 
R$ 555.634,36, gerando cus-
to anual de R$ 7.233.246,68 
(com o 13º salário). Saravia, 
do Internacional, Fagner, do 
Corinthians, Marcos Rocha, 
do Palmeiras, e Mariano, do 
Atlético-MG, fecham o ‘top 5’ 
de laterais-direitos mais caros 
no Brasil.

Caso Rafinha seja contra-
tado, ele receberá salário na 

casa dos R$ 650 mil, gerando 
um custo anual de R$ 6,5 mi-
lhões, sendo nove meses de sa-
lário e o 13º pago ao término 
do ano de 2021. Então, se jun-
tar os vencimentos dele com 
os de Isla, o Flamengo desem-
bolsará, ao fim da temporada, 
mais de R$ 12 milhões.

Por conta desses números 
apresentados, uma parte da 
diretoria rubro-negra é con-
tra a contratação de Rafinha 
pelo fato de pesar ainda mais 
no orçamento, já que durante 
a temporada haverá a neces-
sidade de vender um jogador 

‘de peso’ do atual elenco para 
conseguir receitas. 

Outro ponto discutido in-
ternamente é a necessidade 
de reduzir os valores das pre-
miações pagas aos jogadores 
por títulos conquistados ao 
longa desta temporada. Há 
chance de esse assunto ser 
debatido com os atletas já na 
próxima semana.

Mauricio Isla tem contrato 
com o Flamengo até dezem-
bro de 2022. Já Rafinha, caso 
acerte o retorno ao clube ru-
bro-negro, terá vínculo curto, 
até o fim deste ano.

 N Além de Hugo Souza e Ro-
gério Ceni, o lateral-direito 
João Lucas antecipou o fim 
das férias e retornou aos trei-
nos no Ninho do Urubu no co-
meço desta semana. O joga-
dor, entretanto, não deve ser 
aproveitado em 2021 no elen-
co rubro-negro. O Flamengo 
tem negociações avançadas 
com o Cuiabá para empres-
tá-lo até dezembro.

Flamengo e Cuiabá já têm 
um acordo apalavrado, mas 
como Bruno Spindel, diretor-
-executivo rubro-negro, es-
tava de férias e retornou na 
segunda-feira, a tendência é 
que a negociação seja finali-
zada nesta semana.

Para emprestar João Lucas, 
o Flamengo deve estender o 
vínculo do jogador por uma 
temporada, até dezembro de 
2022. O Rubro-Negro e o Dou-
rado acertaram cláusula de 
opção de compra de R$ 5 mi-
lhões ao fim do empréstimo.

JOÃO LUCAS 
MUITO PERTO 
DO CUIABÁ

O chileno Isla 

é o lateral-di-

reito com o 

maior salário 

no futebol 

brasileiro. 

Rafinha  

receberia 

ainda mais

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

VOCÊ SABIA

Isla tem 

contrato com 

o Fla até o fim 

de 2022.  

Rafinha 

assinaria  

até o fim 

deste ano
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Vasco

Curinga: Vasco anuncia  
o reforço do lateral Zeca 
Após liberar Pikachu, Henrique e Neto Borges, clube confirma a contratação do jogador

O 
Vasco oficializou a con-
tratação de Zeca. Meda-
lhista de ouro nos Jogos 

Olímpicos do Rio, em 2016, o 
lateral, seja no lado direito ou 
no esquerdo, tem na versatili-
dade o principal trunfo para 
resolver um crônico problema 
no setor. Titulares na tempo-
rada passada, Pikachu, Hen-
rique e Neto Borges estão na 
lista de dispensas e tiveram as 
férias estendidas para encon-
trar um novo clube.

Zeca vai assinar contrato 
com validade até dezembro, 
com opção de prorrogação até 
o fim de 2022. O lateral é o ter-
ceiro reforço anunciado, após 
o zagueiro Ernando, ex-Bahia, 
e o meia-atacante Marquinhos 
Gabriel, ex-Cruzeiro. O Vasco 
ainda negocia a contratação 
dos atacantes Wellington 
Nem, sem clube, e de Morato, 
do Red Bull Bragantino.

Zeca disputou o Campeonato 
Brasileiro de 2020 pelo Bahia. 
De volta ao Internacional, o late-
ral, em comum acordo, acertou 
a rescisão do vínculo que tinha 
validade até 2022 para assinar 
com o Vasco. Revelado pelo San-
tos, Zeca viveu o auge da carrei-
ra na Vila Belmiro, com desta-
que na conquista do bicampeo-
nato paulista em 2015 e 2016. 
Depois de passagens discretas 
por Inter e Bahia, o curinga tem 
esperança de reencontrar o me-
lhor futebol no Vasco.

SÃO PAULO QUER BENÍTEZ
O meia argentino Martín Be-
nítez, de 26 anos, está perto 
de deixar o Vasco. De acordo 
com informações do canal de 
TV argentino ‘TYC Sports’, o 
São Paulo já tem um acordo 
com o Independiente, clube 
do jogador, para que ele seja 
emprestado ao Tricolor, com 
opção de compra. Poucos de-
talhes estariam faltando para 
a oficialização do acerto.

Em entrevista à ‘Rádio Ban-
deirantes’, o diretor de futebol 
do clube paulista, Carlos Bel-
monte, confirmou o interesse 
na contratação do jogador, que 
disputou o último Campeona-
to Brasileiro pelo Vasco.

 N O Vasco entrou com recurso 
no Pleno do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) para 
tentar impugnar a partida contra 
o Internacional, pela 36ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, dia 14 
de fevereiro, em São Januário. O 
Cruzmaltino já teve um pedido 
indeferido pelo tribunal no dia 4.

A solicitação se deve ao gol 
do volante Rodrigo Dourado, o 

primeiro do Internacional naquela 
partida. Na ocasião, a equipe do VAR 
alegou que as linhas do impedimen-
to estavam descalibradas e, por isso, 
não conseguiu checar a posição du-
vidosa do jogador. O clube gaúcho 
venceu a partida por 2 a 0, resultado 
fundamental no rebaixamento da 
equipe para a Série B do Brasileiro.

No recurso, o Vasco voltou a falar 
em “erro de direito”, o que foi negado 

pelo presidente do STJD, Otávio 
Noronha, para indeferir o primei-
ro pedido. O argumento é que o 
clube deveria ter o direito de, ao 
menos, ver seu pedido apreciado 
pelo Pleno do tribunal, já que No-
ronha tomou a decisão de forma 
monocrática. Alega que os fatos 
ocorridos na partida fogem à nor-
malidade, com a falha do recurso 
tecnológico do VAR. 

CLUBE AINDA TENTA ANULAR JOGO COM O INTERNACIONAL

A diretoria 
cruzmaltina  
também 
negocia a con-
tratação dos 
atacantes 
Wellington 
Nem e Morato

Zeca tem 

como principal 

conquista na 

carreira o ouro 

olímpico, nos 

Jogos do Rio, 

em 2016
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Botafogo

Fogão tem trio 
de reforços à 
disposição 
para a estreia 
no Maranhão
Regularizados, Gilvan, Matheus Frizzo e 
Marcinho são relacionados para o duelo 
com o Moto Club pela Copa do Brasil

O 
técnico Marcelo Chamus-
ca aumentou o leque de 
opções para a estreia do 

Botafogo na Copa do Brasil con-
tra o Moto Club, hoje, às 21h30, 
no Castelão, em São Luís. Re-
gularizados, o zagueiro Gilvan, 
o volante Matheus Frizzo e o 
atacante Marcinho estão à dis-
posição. Do trio, Frizzo é quem 
tem mais chance de iniciar o 
jogo. Apesar da demora para o 
anúncio de sua contratação, que 
aconteceu na tarde de ontem, o 
reforço já treinava há uma se-
mana em General Severiano.

Cria das divisões de base do 
São Paulo, Frizzo foi contratado 
pelo Grêmio como uma aposta. 
Aos 22 anos, o volante disputou 
a Série B do Campeonato Brasi-
leiro de 2020 pelo Vitória e teve 
o nome aprovado pelo técnico 
Marcelo Chamusca. Frizzo se 
destacou na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior de 2017 com a 
camisa 10 do clube paulista. 

Destaque na campanha do 
Atlético-GO no Brasileiro, Gil-
van foi indicado pelo técnico 
Eduardo Barroca e teve a apro-
vação do sucessor, Chamusca, 
que também avalizou a contra-
tação de Marcinho. Empres-
tado pelo Goiás, o atacante foi 
comandando pelo treinador no 
Cuiabá na temporada passada. 

DINHEIRO NOS COFRES

Com a premiação de R$ 1,15 mi-
lhão em jogo pela classificação 
para a segunda fase da Copa do 
Brasil, o Botafogo, com a perda 
de receita estimada em até R$ 
100 milhões, devido à queda 
para a Série B, prioriza a com-
petição. Após a boa atuação na 
vitória por 3 a 0 sobre o Resen-
de, pela Taça Guanabara, Cha-
musca promete manter o ritmo 
no Maranhão.

No jogo de domingo, o trei-
nador promoveu a estreia do 
goleiro Douglas Borges, ex-
-CRB, do lateral-direito Jona-
than, ex-Coritiba, do volante Pe-
dro Castro, ex-Avaí, e do atacan-
te Ronald, ex-Botafogo-SP. Em 
período de reformulação, Cha-
musca pode testar mais novida-
des na procura da nova identi-
dade do Glorioso em 2021. 

Anunciado 
como reforço, 

o volante 
Matheus Frizzo 

já treinava há 
uma semana 

no clube

 N O Athletico-PR está inte-
ressado no atacante Matheus 
Babi, emprestado ao Glorioso 
pelo Serra Macaense até o fim 
do ano. Além do Furacão, Grê-
mio e São Paulo monitoram o 
artilheiro, segundo o site ‘GE’.

O clube paranaense tem 
como um dos trunfos o dire-
tor-técnico Paulo Autuori. Ele 
e Babi trabalharam juntos no 
Botafogo. No entanto, para ter 
o jogador, o Furacão precisa es-
perar o julgamento do recurso 
do caso Rony, marcado para os 
dias 18 e 19, na Corte Arbitral do 
Esporte, na Suíça. No momen-
to, o clube não pode contratar.

MATHEUS BABI 

INTERESSA AO 

ATHLETICO-PR

Matheus  
Frizzo perten-
ce ao Grêmio, 
mas jogou 
a Série B do 
Brasileiro de 
2020 pelo 
Vitória

Moto Club

VOCÊ SABIA

Se avançar à 
segunda fase 
da Copa do 
Brasil, o Bota-
fogo receberá 
um prêmio de 
R$ 1,15 milhão
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Rei Pelé, o 
novo nome 
do Maracanã
Projeto aprovado na Alerj depende 
somente da sanção do governador

A Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) apro-

vou, em discussão única, o 
projeto de lei que concede 
o nome Edson Arantes do 
Nascimento - Rei Pelé ao es-
tádio do Maracanã.

O Jornalista Mário Filho 
(como se chama atualmente 
o estádio) passará dar nome 
a todo o complexo, que in-
clui o ginásio Maracanãzi-
nho, o parque aquático Jú-
lio Delamare  e o estádio de 
atletismo Célio de Barros. 
Segundo a proposta, as pla-
cas contendo o nome do Ma-
racanã deverão fazer men-
ção ao milésimo gol de Pelé.

“A utilização de nomes de 
pessoas vivas nos bens per-
tencentes ao patrimônio pú-

Maraca deverá ganhar o nome do maior jogador de todos os tempos

blico tem sido uma preocu-
pação da sociedade para ze-
lar pelo que é de todos. Mas, 
nesse caso, essa é uma justa 
homenagem a uma pessoa 
reconhecida mundialmen-
te pelo seu legado no fute-
bol brasileiro e pela presta-
ção de relevantes serviços 
ao nosso país”, justificou o 
deputado Andre Ceciliano 
(PT), autor do projeto.

O projeto segue, agora, 
para o governador em exercí-
cio, Cláudio Castro, que tem 
até 15 dias úteis para san-
cioná-lo. Também assinam 
como coautores os deputa-
dos Bebeto (Pode), Marcio 
Pacheco (PSC), Eurico Junior 
(PV), Carlos Minc (PSB), Co-
ronel Salema (PSD) e Alexan-
dre Knoploch (PSL).

HOMENAGEM 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

COPA AMÉRICA AMEAÇADA

FOGO BRANDO 
NA OLIMPÍADA

PEDALADAS

 n O governo japonês decre-
tou que a Olimpíada de Tó-
quio, marcada para começar 
no dia 23 de julho, não será 
aberta a visitantes de fora 
do país, com público redu-
zido, limitado a locais e es-
trangeiros residentes, com 
cerimônias de abertura e en-
cerramento curtas, desfile 
de apresentação com delega-
ções pequenas, público só se 
manifestando com aplausos, 
sem gritos e cânticos. Os atle-
tas não poderão chegar antes 
para adaptação ao fuso horá-
rio do Japão. Só falta mesmo 
as autoridades mandarem 
acender a pira olímpica dos 
Jogos em fogo brando.

 n Programada para ter início 
no dia 11 de junho, se esten-
dendo até 10 de julho e sendo 
disputada em duas sedes, Co-
lômbia e Argentina, pelas dez 
seleções sul-americanas e dois 
convidados, Catar e Austrália, 
a realização da Copa América 
2021 ainda é uma incógnita. 
Os países convidados, Catar 
e Austrália, optaram por não 
comparecer e esse nem chega 
a ser o maior dos problemas. O 
que está pegando são as restri-
ções impostas pela pandemia 
que já provocaram adiamento 
nas Eliminatórias. O proble-

ma persiste, os clubes eu-
ropeus não querem ceder 
jogadores e têm aval da 
Fifa. Decisão que mutila as 
equipes. Fora isso, existem 
restrições para a entrada 
das delegações em alguns 
países, como a própria Co-
lômbia, uma das anfitriãs, o 
que inviabilizaria a disputa. 
O cancelamento da compe-
tição só não foi decidido em 
razão dos compromissos 
comerciais com patrocina-
dores e detentores de direi-
tos de transmissão. A Copa 
América subiu no telhado.

 n Com apenas três meses 
de trabalho à frente do 
Palmeiras, Abel Ferreira 
foi campeão da Libertar-
des da América, Copa do 
Brasil e eleito o técnico 
da temporada. Agora, vai 
chover currículo de técni-
cos portugueses.

 n Como não tivemos a rea-
lização da Copinha em São 
Paulo, empresários estão 
garimpando garotos para 
levar para o exterior nos 
Campeonatos Estaduais.

 n O Grêmio quer um golei-
ro e Renato indica Cássio, 
do Corinthians.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n O Campeonato Cario-
ca flui tranquilo e sereno 
com erros e acertos das 
arbitragens, mas sem 
aquelas interrupções irri-
tantes por intervenções 
da turma do VAR.

 n Os que querem a pa-
ralisação do futebol em 
função da pandemia são 
os mesmos e facilmente 
localizáveis. Parece que a 
preocupação é com outra 
saúde, a financeira.

Tite: pandemia gera indefinições


