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LIGA DOS CAMPEÕES
Após vencer o primeiro jogo das oitavas por
4 a 1, o PSG avançou ao empatar ontem em
1 a 1 com o Barcelona, em casa.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Alvinegro goleia o Moto
Club na Copa do Brasil: 5 a 0

David Duarte quer
jogar no Tricolor
Zagueiro, no entanto, diz que não deseja
deixar o Goiás pela porta dos fundos

Em São Luís, Glorioso garante R$ 1,15 milhão ao avançar na competição
VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

C

om o pé direito (calibrado), o Botafogo estreou
na Copa do Brasil com
uma consistente atuação na goleada por 5 a 0 sobre
o Moto Club, ontem à noite, no
Castelão, em São Luís. Além da
garantir a vaga para a segunda
fase da competição, o Glorioso
embolsou a premiação no valor de R$ 1,15 milhão. Com o
moral elevado, o Botafogo volta a campo no sábado diante
do Bangu, no Nilton Santos.
A velocidade promete ser
uma das marcas de Marcelo
Chamusca à frente do Alvinegro. E não apenas pelo ‘apressado’ e bonito gol de falta marcado pelo volante Pedro Castro, com dois minutos de jogo.
Com boa mobilidade, o Botafogo teve o ritmo ditado pelos
ligeiros Warley e Ronald, que

Pedro Castro comemora o gol de falta marcado na vitória alvinegra

deixou o gramado ainda no
primeiro tempo com suspeita
de lesão. Prata da casa, Ênio
manteve o padrão de velocidade exigido por Chamusca.

De pênalti, Matheus Babi
aumentou a vantagem, aos
30, mas não deixou o treinador satisfeito. A sonora bronca em Marcinho, substituto

FLAMENGO

Rodrigo Muniz curte momento

de Bruno Nazário, que teve o
contrato rescindido ontem,
ecoou pela arquibancada do
Castelão. O tom de cobrança
foi replicado em alto e bom
som no vestiário.
Na volta do intervalo, o
Botafogo foi cirúrgico para
construir a goleada. Aos seis
minutos, Warley acertou um
primoroso cruzamento para
Ênio, de primeira, marcar o
primeiro gol como profissional. Aos 30, o atacante devolveu a assistência para Warley aumentar a vantagem: 4
a 0. O gol mais bonito da noite foi reservado ao estreante Matheus Frizzo, no belo
voleio após o cruzamento de
Rickson, aos 36.
O Botafogo, de muitas caras
novas, mostrou ao torcedor
que tem pressa para recuperar
o lugar na elite ao longo da disputa da Série B do Brasileiro.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

O Fluminense está no
mercado em busca de jogadores que possam reforçar o elenco para a temporada 2021. Para o setor defensivo, a diretoria
deseja ter David Duarte,
atualmente no Goiás. O
Tricolor apresentou uma
proposta oficial ao Esmeraldino, mas alguns entraves financeiros impedem
o acerto entre os clubes.
Segundo apurou a reportagem, o Goiás dificulta as tratativas, não deseja liberar David Duarte e
impõe condições para liberar o atleta para o Fluminense, mesmo sabendo
que, a partir do meio do
ano, o jogador poderá as-

em grandefase
n e-mail: edilson.silva@odia.com.br

LUCAS MERCON

Atacante, de 19 anos, marcou duas vezes contra o Macaé
Autor dos dois gols do Flamengo na vitória sobre o
Macaé, Rodrigo Muniz tem
apenas 19 anos, mas vem recebendo elogios no clube carioca. O jogador afirmou que
também está sendo aconselhado por medalhões do Rubro-Negro. Ele revelou quais
são os atletas com quem tem
mais contato.
“As coisas que estão acontecendo na minha vida, a gente para para pensar onde a
gente está, às vezes eu chego

nos treinamentos com o time
principal e fico “olha onde
eu cheguei”. Aí converso com
Bruno Henrique, com Diego,
que tenho mais afinidade para
conversar, eles me dão muitos
conselhos, falando para continuar assim, na pegada, que vai
dar tudo certo, que eu vou conseguir realizar os meus sonhos
e de toda a minha família. É
uma coisa que não dá para explicar. Só quem é Flamengo
sabe”, afirmou.
Rodrigo Muniz tem ape-

nas 15 jogos no profissional
e marcou quatro vezes. O jogador chegou a ser emprestado para o Coritiba no ano
passado, mas fez apenas seis
jogos pelo Brasileiro e retornou ao Flamengo, após pedido de Rogério Ceni.
O Flamengo tem seis pontos e divide a liderança do
Carioca com a Portuguesa. A
equipe rubro-negra volta aos
gramados no clássico diante
do Fluminense, no domingo,
no Maracanã.

VASCO

Benítez perto de deixar o clube
Dirigente diz que
argentino revelou o
desejo de jogar no
São Paulo
O diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, confirmou durante a
apresentação dos novos reforços do Cruzmaltino para
2021 que o meia Martín Benítez está perto de deixar o
Cruzmaltino para jogar no
São Paulo. O argentino, de 26
anos, foi um dos destaques
do clube da Colina em 2020.

“Ele nos comunicou que
tem o desejo de jogar no São
Paulo. É algo que não aconteceu hoje e nós aceitamos o pedido dele, porém, ainda falta
decidir quando isso vai acontecer, porque ele tem contrato conosco até o meio do ano”,
afirmou.
O dirigente fez questão de
ressaltar que o Vasco não irá
se submeter à vontade do São
Paulo para liberar o jogador
antes de o contrato com o
Cruzmaltino acabar. Benítez,
que pertence ao Independiente, será emprestado ao Tricolor Paulista.

“Precisa haver um acordo
que seja interessante para o
Vasco. Se não houver ele ficará no clube, mesmo que seja
a contragosto. Não é a nossa
vontade, mas precisamos garantir os nossos direitos”, disse o diretor, que trabalhou no
São Paulo no ano passado.
O Vasco apresentou na tarde de ontem os seus primeiros reforços para a temporada de 2021. O lateral-esquerdo
Zeca, que pertencia ao Internacional, o zagueiro Ernando, ex-Bahia, e o meia Marquinhos Gabriel, ex-jogador do
Athletico-PR.

Edilson Silva

A BOLA SEGUE ROLANDO

A

CBF se reuniu com diversos clubes, desde a
Série A até a Série D, e decidiu junto a eles
que a bola vai continuar rolando no Brasil,
mesmo com a pandemia do coronavírus, que registrou recordes de mortes nesta semana. A CBF
e as instituições entendem que os protocolos
adotados são eficazes e, com a discussão diária
sobre as medidas, só têm a melhorar. A Fenafap
(Sindicato Nacional dos Atletas) apresentou
uma pesquisa que mostra que 80% dos atletas
de futebol do Brasil confiam nos protocolos. A
preocupação maior fica com os funcionários que
trabalham ao redor dos atletas, já que os jogadores são constantemente testados e nenhum
caso gravíssimo foi detectado nos atores principais do jogo. Todos concordaram em tomar
medidas melhores para proteger os que fazem
o futebol continuar sendo jogado. Sou a favor
de continuar. Se tem um meio que está sendo
pioneiro nas atitudes relacionadas à segurança
é o futebol. Tem tanta coisa mais preocupante
funcionando, por que o esporte tem que parar?
Há muitos que dependem do futebol para sobreviver. A bola tem que continuar rolando.

COMPLICOU, FRED...
N O Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem decidiu,
após longo imbróglio envolvendo Fred, Atlético-MG e Cruzeiro, que o atacante terá que pagar cerca de R$ 18 milhões
ao Galo pela transferência direta à Raposa. Isso no quesito
“arbitral”. Na Justiça Trabalhista, Fred não aceitou a derrota e entrou com ação cobrando R$ 2 milhões do Galo. O
caso deve ir até última instância e veremos mais capítulos.
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

PROCESSO DO REI
N Há mais de 10 anos, através
de sua empresa Pelé Sports e
Marketing LTDA, o Rei Pelé
processou o Flamengo e pede
quantia de cerca de 20 milhões
de dólares por conta dos direitos de transmissão da antiga
Supercopa dos Campeões da
Libertadores da América. Conversei com pessoas que defenderam o Rubro-Negro, que
me disseram que Pelé perdeu
a ação após muita luta. Com o
movimento de tornar o nome
do Maracanã em Rei Pelé, começam a surgir notícias como
essa e que o torcedor comum
pouco tem acesso. Pelé é Rei.
Mas o Maracanã é o Maracanã.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

> São Luís

sinar um pré-contrato com
outra equipe e sair do time
goiano livre.
Diante das dificuldades
para se ter um acordo entre
as partes, O DIA entrou em
contato com o jogador para
saber qual é o desejo dele
diante do cenário entre os
dois clubes.
“O Fluminense fez uma
proposta, meus empresários
levaram para o Goiás, só que
a diretoria não está aceitando. O meu interesse é jogar
pelo Fluminense, gostei do
projeto apresentado, mas
não quero deixar o Goiás,
clube que eu tenho uma linda história, pela porta dos
fundos”, afirmou o jogador.
A reportagem tentou contato com os agentes de David
Duarte, da empresa Brazil
Soccer, mas os representantes do zagueiro não quiseram falar sobre o assunto. O
mesmo aconteceu com a diretoria do Fluminense.

BENÍTEZ DE SAÍDA?
BOM PARA O VASCO
N Elogiei esse jogador, principalmente no aspecto técnico. Mas Benítez deu uma
esperança ao torcedor que
não pôde entregar por conta do quesito físico. Apesar
da habilidade, desfalcou o
Vasco em jogos importantes (como no do rebaixamento) e nunca se mostrou
100% na passagem pelo Gigante. O São Paulo quer o
camisa 10. Bom para o Vasco. Com o salário do argentino, o clube pode buscar alguém que valha pela técnica e jogue com frequência.
Série B não é moleza...

