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Destaque do Flamengo no Carioca, Rodrigo 
Muniz, recém-saído do Sub 20, é alvo 

da diretoria, que pretende estender o 
contrato do atacante por mais uma 

temporada. P. 4 e 5
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Vasco

Breno cobra R$ 13 milhões 
na Justiça do Trabalho
Com vasto histórico de lesões, zagueiro deixou Vasco no fim do contrato, em dezembro

E
m uma semana movi-
mentada em São Ja-
nuário, o Vasco inten-
sificou o processo de 

reformulação e calcula que 
economizará cerca de R$ 
6,5 milhões com o distrato 
confirmado dos contratos de 
Yago Pikachu, Leonardo Gil e 
Gustavo Torres. No entanto, 
sofreu o revés em duas ações 
na Justiça do Trabalho que 
poderão abalar o curto orça-
mento de 2021. Dispensado 
do Vasco ao fim do vínculo, 
em dezembro do ano passa-
do, Breno entrou com uma 
ação no valor de pouco mais 
de R$ 13 milhões, como re-
velou o blog do jornalista Al-
semo Gois.

No processo, que corre 
na 71ª Vara do Trabalho, o 
zagueiro cobra valores re-
ferentes a quatro meses de 
salários atrasados, 13º pen-

Contratado em 2017, 

Breno deixou o Vasco 

em dezembro, com 33 

jogos disputados e cinco 

cirurgias no joelho

dentes de 2018 e 2020, férias, 
36 meses de FGTS não depo-
sitados, multas, dano moral 
e, por fim, uma indenização 
sobre a não contratação de 
seguro obrigatório e sobre à 
estabilidade provisória.

Dono de um dos maiores 
salários na Colina, Breno não 
deixou saudade na arquiban-
cada. Revelado pelo São Pau-
lo, com passagem pelo bada-
lado Bayern de Munique, da 

Alemanha, o zagueiro en-
frentou uma série de lesões 
desde que desembarcou na 
Colina, em 2017. Desde então, 
disputou apenas 33 jogos, o 
último em agosto de 2018.

Nesse período, foi sub-
metido a cinco cirurgias no 
joelho. O histórico de inter-
venções, com laudos médi-
cos, foi citado na ação. Breno 
alega que a volta aos grama-
dos, em 2018, foi precipitada, 

o que resultou em uma das 
cirurgias no joelho esquerdo.

No início da semana, uma 
pendência com outro za-
gueiro foi parar na Justiça. A 
empresa que participou da 
venda dos direitos de Dedé 
para o Cruzeiro, em 2013, co-
bra R$ 350 mil pela falta de 
pagamento da comissão na 
negociação.

Já o meia argentino Mar-
tín Benítez, próximo de dei-

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

O argentino  
Martín Benítez  
está magoado com  
a indiferença do 
Vasco ao topar 
negociá-lo com o  
São Paulo

xar o Vasco rumo ao São 
Paulo, ficou magoado com o 
Cruzmaltino por, segundo o 
próprio atleta, não tentar e 
nem fazer o mínimo esfor-
ço para mantê-lo na Colina. 
Benítez deseja a transferên-
cia, mas essa vontade se po-
tencializou ainda mais pela 
indiferença da diretoria do 
Vasco. Benítez sofreu com 
inúmeras lesões e fez apenas 
33 jogos, marcando três gols. 
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Botafogo

Herói improvável 
contra o Moto 
Club, Ênio pode 
seguir como titular
Atacante substituiu Ronald, fez primeiro gol como 
profissional e mostrou entrosamento com Warley 

Ênio vibra após 
fazer o seu 
primeiro gol 
como jogador 
profissional 
pelo Botafogo

Ronald, que se 
queixou de dores 
musculares nas 
duas pernas, será 
reavaliado pelo 
departamento médico

N
ão se deixe enganar pela 
estatura de Ênio. Com 
apenas um 1,68cm, o 

franzino e liso 
atacante ganhou 
importantes 
pontos com o 
técnico Mar-
celo Chamus-
ca na goleada 
por 5 a 0 sobre o 
Moto Club, na estreia 
do Botafogo na Copa do 
Brasil. Herói inesperado em 
São Luís, Ênio saiu do banco 
de reservas para substituir Ro-
nald, com dores musculares, e 
deixou o gramado do Castelão 
com o saldo de uma assistên-
cia e o primeiro e marcante pri-
meiro gol como profissional. 

“A gente teve um desempe-
nho muito bom. Quero agra-
decer a Deus, à minha mãe, à 
minha família. Todos que me 
apoiaram. Fiz meu primeiro 
gol, e o Botafogo conseguiu um 
resultado importante. Todos 
foram bem, quem entrou tam-
bém. Vencemos juntos. Vamos 
virar a chave para o Carioca. 
No sábado já tem jogo contra 
o Bangu e queremos mais uma 
vitória”, disse Ênio, confiante.

Joia da base alvinegra, Ênio 
chamou a atenção do torcedor 
pelas atuações nas duas últi-
mas edições da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior. A oportuni-
dade de repetir as atuações na 
equipe principal foi proporcio-
nada pela promoção em 2020. 
O processo de reformulação 
abriu o caminho para o atacan-
te, que soma apenas dez jogos 
como profissional.

Substituído no início do jogo 
em São Luís, Ronald, que se 
queixou de dores musculares 
nas duas pernas, será reavalia-
do pelo departamento médi-
co. Caso seja vetado, é provável 
que o atacante, que mostrou 
bom entrosamento com War-
ley, ganhe mais uma chance no 
time amanhã, contra o Bangu, 
pela terceira rodada da Taça 
Guanabara. Com o mesmo 
problema, Guilherme Santos 
será reexaminado e pode ser 
substituído por Hugo na late-
ral esquerda.
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Flamengo

Negociações entre Fla e 
Rodrigo Muniz avançam
Renovação está alinhavada, mas novo empréstimo não é descartado. Atlético-GO, Sport e Fortaleza no páreo

O 
Flamengo ainda tem 
uma pendência para 
finalizar o processo de 

valorização de destaques do 
Sub-20 que foram promovi-
dos recentemente ao elenco 
profissional: Rodrigo Muniz. 
Mas a diretoria já trabalha 
nessa demanda e terá reu-
niões nos próximos dias com 
os empresários do atacante, 
segundo uma fonte da dire-
toria rubro-negra.

Como Rodrigo Muniz já faz 
parte do elenco profissional, 
mas ainda está com “salário 
de Sub-20”. A ideia da diretoria 
do Flamengo é dar uma valori-
zação ao atacante, que se des-
tacou na vitória sobre o Ma-
caé, e estender o contrato por 
mais uma temporada. O atual 
compromisso do centroavante 
vai até abril de 2024, ou seja, 
o novo iria até 2025. O proces-
so é o mesmo que foi feito re-
centemente com Hugo Souza, 
Matheuzinho, Natan, Ramon 
e João Gomes, que tiveram os 
respectivos vínculos renova-
dos, mas com aumento nos 
vencimentos.

Por outro lado, um novo em-
préstimo (Rodrigo Muniz che-
gou a ser cedido ao Coritiba em 
2020) não está descartado para 
que o atacante ganhe rodagem 
e experiência, já que atualmen-
te Gabigol e Pedro são os que 

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

MARCELO CORTES / FLAMENGO

 
AUTOR  

de dois gols no 

Macaé, Rodrigo 

Muniz está valo-

rizado no Fla-

mengo
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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 / AMANHÃ

Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir

Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA / DOMINGO

Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro

Flamengo x Fluminense 18h Maracanã

3ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA

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 / TERÇA

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

mais jogam no setor ofensivo. 
Segundo apurou a reportagem, 
Atlético-GO, Fortaleza, Sport e 
Ceará, clubes da Série A, Ponte 
Preta, Guarani e Goiás, times 
da Série B, demonstraram in-
teresse no jovem centroavante.

O interesse de Atlético-GO e 
Sport é antigo. Quando Rodri-
go Muniz foi para o Coritiba, no 
meio do ano passado, os dois 
clubes realizaram proposta 
para ter o atacante, mas a re-
lação de Paulo Pelaipe, então 
diretor do Coxa, com Marcos 
Braz, vice de futebol do Fla-
mengo, e o projeto apresenta-
do pesaram a favor.

No caso do Sport, a rivalida-

de fora das quatro linhas pesa 
e dificilmente a atual gestão 
cederá Rodrigo Muniz para o 
clube pernambucano. Jair Ven-
tura, atual técnico do Leão da 
Ilha, quer (e muito) ter o ata-
cante em seu elenco, mas sabe 
que a diretoria carioca não tem 
a intenção de fazer negócios 
por conta da polêmica de 87, 
ano em que o Rubro-Negro ca-
rioca ganhou o Brasileiro de 87, 
mas vê o Rubro-Negro de Reci-
fe se dizer dono da taça.

Quem está mais próximo 
de conseguir a contratação de 
Rodrigo Muniz desta vez é o 
Atlético-GO. O Dragão, além 
de ser um clube estruturado, 

Enquanto espera 
a definição de sua 
situação contratual, 
Rodrigo Muniz se 
concentra no Fla-Flu. 
Ele será mantido no 
time titular 

 n O Flamengo contou com 
uma novidade no treino de 
ontem no Ninho do Urubu. O 
atacante Vitinho, que estava 
liberado pela diretoria do Fla-
mengo para curtir folga até o 
dia 15, voltou a treinar com o 
grupo rubro-negro no CT do 
clube. Mas não deverá enfren-
tar o Fluminense, amanhã, 
pelo Campeonato Carioca. 
O Flamengo, sob o comando 
de Mauricio Souza, venceu os 
dois primeiros jogos do torneio 

contra Nova Iguaçu e Resende.
Quem pode ir embora é o zaguei-

ro Natan. O Red Bull Bragantino 
fez proposta oficial ao Flamengo 
para contratá-lo, por empréstimo, 
até dezembro, com o clube carioca 
recebendo R$ 5 milhões, com cláu-
sula de obrigação de compra se o 
defensor entrar em campo em 25 
partidas no ano.

A diretoria do Flamengo ain-
da não deu o aval para o negócio 
ser sacramentado, mas gostou da 
oferta do Bragantino e pode topar 

fazer a transação nos próximos 
dias. Alheio às conversas, Natan 
treinou normalmente ontem, 
no Ninho do Urubu, em prepa-
ração para pegar o Fluminense 
amanhã.

Natan tem 20 anos e é um 
dos jogadores mais promissores 
do atual elenco. Cria das cate-
gorias de base do Flamengo, o 
jogador recentemente entrou 
na mira do Torino, da Itália, mas 
os valores oferecidos não agra-
daram à diretoria.

VITINHO PARTICIPA DE TREINO NO NINHO DO URUBU

Vitinho voltou a treinar, mas não deve pegar o Fluminense

irá disputar a Copa Sul-Ameri-
cana, algo que agrada não só a 
Rodrigo Muniz, mas também 
ao Flamengo. Em contato com 
Adson Batista, presidente do 
time goiano, ele não escondeu 
a vontade de ter o centroavan-
te: “Quero muito”.

Quem corre por fora e usa o 
bom relacionamento com Ro-
gério Ceni é o Fortaleza. O Leão 
de Pici conversa nos bastidores 
para tentar a contratação de 
Rodrigo Muniz por emprésti-
mo até dezembro. O presidente 
do clube, Marcelo Paz, não des-
mentiu e confirmou que gos-
ta do jogador. “Acho um bom 
nome”, frisou.
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Medalha de ouro para a solidariedade
Acordo entre COI e China garante vacinação contra a Covid em atletas que vão disputar Olimpíada de Tóquio

O 
Comitê Olímpico 
Internacional (COI) 
anunciou ontem um 
acordo com a China 

para produção de vacinas 
contra a Covid-19 para atle-
tas e equipes que vão partici-
par da Olimpíada e Paralim-
píada de Tóquio, este ano, e 
dos Jogos Olímpicos de In-
verno, em Pequim, no início 
de 2022. “Somos muito gra-
tos por esta oferta (da Chi-
na), que é uma demonstra-

ção do verdadeiro espírito 
olímpico da solidariedade”, 
disse o presidente do COI, 
Thomas Bach. 

Sem entrar em detalhes de 
custos e valores, o dirigen-
te disse que a entidade “vai 
pagar por doses extras” para 
que os atletas olímpicos e 
paralímpicos possam estar 
imunes ao coronavírus du-
rante os Jogos.

O anúncio deve acelerar 
o processo de vacinação no 
Japão, que é um dos mais 
atrasados entre os grandes 

países do mundo. As vacinas 
começaram a ser aplicadas 
nos japoneses somente em 
fevereiro. A Olimpíada terá 
início no dia 23 de julho. E 
os Jogos de Inverno estão 
marcados para começar em 
fevereiro de 2022.

DOSES PARA O PÚBLICO
Thomas Bach também pro-
meteu, ontem, liberar doses 
para o público em geral dos 
países que vão fazer parte 
do programa de vacinação 
do COI. “O COI vai pagar por 

duas doses extras, que pode-
rão ser disponibilizadas para 
a população de cada país, de 
acordo com suas necessida-
des”, declarou o dirigente.

Para o presidente do COI, 
o acordo com a China vai aju-
dar a realizar uma edição dos 
Jogos mais segura, em meio 
a rumores de cancelamento 
da Olimpíada - nas últimas 
semanas dirigentes do COI 
e do Comitê Organizador ja-
ponês vieram a público di-
versas vezes para garantir a 
realização do grande evento.

Medida também é 
válida para os atletas 
que vão disputar 
Paralimpíada no 
Japão e os Jogos de 
Inverno em 2022

 > Lausanne, Suíça

Doses estarão disponíveis 
através de colaboração com 
parceiros internacionais  
ou nos países com acordos 
com a China
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

CR7 volta a ficar 
na mira do Paris  
Saint-Germain
Português vem recebendo críticas após 
queda da Juve na Liga dos Campeões

E
m baixa na Juventus 
após a eliminação do 
time italiano na Liga 

dos Campeões, o atacante 
Cristiano Ronaldo pode ter 
no Paris Saint-Germain o 
seu futuro. De acordo com o 
jornal francês ‘Le Parisien’, o 
clube de Neymar voltou a de-
monstrar interesse na con-
tratação do português.

Cristiano Ronaldo tem 
contrato com a Velha Se-
nhora até 2022, recebe um 
salário alto para o clube de 
Turim e é alvo de ataques 
da imprensa italiana. Além 
disso, Nasser Al-Khelaifi, 
presidente do PSG, e Jor-
ge Mendes, empresário do 
atacante, mantém contato 
regularmente.

No entanto, apesar do 
interesse, a prioridade dos 
franceses é definir as re-
novações de contrato de 

Apesar das críticas, CR7 tem bons números com a camisa da Juventus

Neymar e Mbappé. Após 
a classificação do time às 
quartas de final da Liga 
dos Campeões na última 
quinta-feira, o mandatá-
rio afirmou que ambos 
devem seguir no time de 
Pochettino.

CRÍTICAS SEM FIM
Já Cristiano Ronaldo se-
gue recebendo muitas crí-
ticas da imprensa italiana 
após a eliminação da Ju-
ventus na Liga dos Cam-
peões para o Porto. Con-
tatado em 2016, o portu-
guês jamais conseguiu le-
var a equipe italiana para 
uma semifinal da princi-
pal competição europeia. 
Apesar das críticas, os nú-
meros de CR7 pela Juve na 
atual temporada são ex-
celentes. Ele atuou em 32 
jogos e fez 27 gols.

HORA DO ADEUS

 n O Fluminense se movimen-
tou para que erros como o 
contrato de Marcos Paulo não 
aconteçam mais. Vacinada, a 
diretoria do Tricolor acertou 
as renovações de Gabriel Tei-
xeira, meia de 19 anos, e Wal-
lace, da mesma posição e ida-
de, até 2024. O Flu se protege 
de possível perda das revela-
ções sem que uma compensa-
ção financeira decente e ideal 
seja feita ao clube. A proposta, 
por enquanto, é essa: formar, 
aproveitar e vender para recu-
perar a instituição.

O FUTURO É AGORA
VITOR SILVA/BOTAFOGO

O BAILE DO FOGÃO

É 
verdade que a torcida do Botafogo não tem 
motivos para comemorar há um bom tem-
po. Rebaixado para a Série B do Brasileiro, a 

nova diretoria busca o óbvio: reestruturar o clube 
de dentro para fora. Isso passa diretamente pelos 
garotos da base e os resultados em campo. Sei que 
a goleada foi contra o modesto Moto Club, mas são 
R$ 2,5 milhões nos cofres do clube por conta da 
classificação da Copa do Brasil e é um 5 a 0 de dar 
alguma esperança no coração de cada alvinegro. 
Ver nomes da base aliados aos contratados, como 
Wesley, Ênio, Matheus Frizzo, Kanu e Benevenuto, 
é uma boa ideia de como será o time de General 
Severiano na Série B: aguerrido, com pés no chão 
e apostando na leveza dos garotos. A vitória leva 
confiança ao trabalho de Marcelo Chamusca, conhe-
cedor de clubes com dificuldades e que, há tempos, 
faz bons trabalhos nessas condições. Gostei do que 
vi e espero que o “baile” se torne rotina no Botafogo 
porque qualidade para isso, em 2021, acredito que 
tenha. Grande fase!

Botafogo goleou o Moto Club por 5 a 0 pela Copa do Brasil

 n Minhas palavras são 
para Yago Pikachu. E as 
digo em nome de muitos 
torcedores do Vasco que 
converso. O lateral/ponta 
direita não vai fazer fal-
ta no elenco atual, mas já 
fez muito pelo Gigante da 
Colina quando poucos fa-
ziam. Pikachu se despede 
do Cruzmaltino após seis 
anos vestindo a camisa do 
time de São Januário e tem 
uma história a ser respei-
tada. Que seja feliz no For-
taleza, seu novo destino.

NÃO FARÁ FALTA, 
MAS OBRIGADO

PAULISTÃO NO RIO?

 n O governador João Doria, do estado de São Paulo, parali-
sou o Paulista de futebol por conta da grave fase do corona-
vírus. E a Federação Paulista, contrária à decisão, já procura 
novo local para seguir a competição e evitar prejuízos. Pela 
proximidade, o Rio é o destino mais falado e parece que o 
sinal verde foi dado. Como vão estruturar isso, ainda mais 
com o Carioca  acontecendo, não sei... 
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Fluminense

Fluminense renova com 
duas promessas da base
Jovens da 
‘geração de ouro’ 
do Tricolor, agora 
têm vínculo até o 
fim da temporada 
de 2024 

D
e olho na Libertadores 
e demais competições 
desta temporada, o Flu-

minense tenta renovar seu 
elenco com reforços ou ga-
rantindo a permanência de 
promissores jovens da base. 
Ontem, a diretoria fez um 
novo contrato com mais duas 
promessas de Xerém: o meia 
Wallace e o atacante Gabriel 
Teixeira, ambos com 19 anos, 
assinaram até o fim de 2024.

Os dois jogadores fazem 
parte da geração de 2001, cha-
mada de “Geração de Ouro” 
e conquistaram o Campeo-
nato Carioca sub-17 e foram 
vices da Copa BH e da Copa 
do Brasil da mesma catego-
ria. Gabriel Teixeira, inclusi-
ve, foi titular da equipe sub-23 
do Fluminense na estreia do 
Campeonato Carioca. 

Os garotos 

Wallace e Gabriel 

Teixeira: futuro 

promissor nas 

Laranjeiras

“Fico muito feliz com a re-
novação. Quero agradecer 
ao Fluminense por estar me 
ajudando e espero continuar 
contribuindo dentro de cam-
po. Feliz também por ter ga-
nhado o carinho da torcida, 
eles podem esperar muito em-
penho e muita dedicação, e eu 
espero ajudar nessa tempora-
da”, disse a jovem promessa 
ao site oficial do clube.

Wallace, com passagens 

nas seleções de base, jogou 
os minutos finais da estreia 
do Fluminense na tempora-
da. “Fico feliz pela renovação. 
Agradecer primeiramente a 
Deus, ao Fluminense pela 
confiança, e estamos juntos 
até 2024. A expectativa para 
esses anos é grande e espero 
jogar e dar o meu melhor pelo 
clube”, afirmou no comunica-
do tricolor.

Já o volante Hudson, de 33 

anos, irá permanecer no Flu-
minense. Depois de ter encer-
rado seu contrato de emprés-
timo, voltado ao São Paulo e 
participado de treinos, ele foi 
novamente liberado para o 
Tricolor carioca. O novo em-
préstimo de um ano será nos 
mesmos moldes do último 
acordo entre os clubes para a 
temporada passada - o clube 
do Morumbi irá pagar a maior 
parte do salário do jogador.


