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Comandados pelos ‘Marcelos’ Cabo e Chamusca, Vasco e Botafogo encaram Nova Iguaçu e 
Bangu, respectivamente, na busca por vitórias e afirmação no Campeonato Carioca. P. 2 a 5
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Noca Iguaçu

Com novo técnico, 
Vascão só pensa 
em desencantar
Após perder os dois primeiros jogos no Campeonato Carioca, 
meta é bater o Nova Iguaçu na estreia de Marcelo Cabo

O 
Vasco enfrenta o Nova 
Iguaçu, hoje, às 18h, 
em São Januário, na 

partida que marca a estreia 
do técnico Marcelo Cabo no 
comando do Gigante da Co-
lina. Depois de duas derrotas 
consecutivas, a equipe bus-
ca a sua primeira vitória no 
Campeonato Carioca de 2021.

Nas primeiras partidas, 
Diogo Siston comandou um 
time sub-23 vascaíno, que 
acabou derrotado por Por-
tuguesa e Volta Redonda. A 
equipe não conseguiu nem 
sequer marcar uma única vez 

na competição.
Sob o comando de Marce-

lo Cabo, o Vasco deverá ser 
escalado com: Lucão, Cayo 
Tenório, Miranda, Ricardo 
Graça e MT; Bruno Gomes, 
Andrey e Carlinhos; Gabriel 
Pec, Laranjeira e Thales Mag-
no. Cano ainda lesionado não 
deve ter condições de jogo.

Já o Nova Iguaçu, que es-
treou sendo derrotado pelo 
Flamengo, também busca a 
sua primeira vitória na com-
petição. A equipe da Baixada 
Fluminense vem de um em-
pate sem gols em casa contra 

RAFAEL RIBEIRO

Marcelo 
Cabo faz seu 
primeiro jogo 
como técnico 
do Vasco, 
hoje, em São 
Januário
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Vasco

o Madureira.
Ontem, em comunicado 

publicado em seus site oficial 
e replicado nas redes sociais 
do clube, o Vasco oficializou 
a saída de Yago Pikachu, que 
acertou com o Fortaleza. Em 
processo de reformulação e 
readequação da folha salarial, 
o Vasco calcula que economi-
zará cerca de R$ 3 milhões 
com a transferência de Pika-
chu, que continuará com par-
te dos direitos econômicos li-
gados ao clube, de olho numa 
futura negociação.

Pikachu desembarcou na 

Colina em 2016 após se des-
tacar pelo Paysandu. Em São 
Januário, alcançou marcas re-
levantes. Foram 253 jogos, 40 
gols marcados e 20 assistên-
cias em cinco anos. Versátil, o 
curinga se despede com o sal-
do de um título do Campeo-
nato Carioca no currículo e 
o status de jogador com mais 
jogos pelo Vasco no Século 21.

“Gratos pelos serviços pres-
tados, por toda dedicação e 
empenho, desejamos todo 
sucesso a Yago Pikachu na se-
quência de sua carreira. São 
Januário sempre será sua 

ROSIRON RODRIGUES/GOIÁS EC

casa, Yago”, diz trecho do tex-
to publicado pelo Vasco.

Após emprestar Fernando 
Miguel ao Atlético-GO, o Vas-
co mapeia o mercado da bola 
em busca de um goleiro. Se-
gundo o jornalista Alexandre 
Praetzel publicou em seu blog 
no “Yahoo”, um dos nomes 
que agradam ao Cruzmaltino 
é o de Tadeu, do Goiás. O Vas-
co, inclusive, já teria procura-
do o jogador para fazer uma 
sondagem, mas a negociação 
não seria fácil, já que Tadeu 
tem contrato com o Goiás até 
o fim de 2023.

Com redução de 
35% na folha de 
pagamento, Vasco 
deve economizar R$ 
40 milhões por  
ano em salários

 N A grave crise financeira do 
Vasco, agravada com a que-
da para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro, fez com 
que o clube fosse obrigado 
a tomar medidas drásticas. 
Ontem, a diretoria anunciou 
o desligamento de 186 fun-
cionários, o que, de acordo 
com a direção, representa 
uma redução de 35% na 
folha de pagamento. Com 
os cortes, o Vasco deve eco-
nomizar aproximadamen-
te R$ 40 milhões por ano 
em pagamento de salários. 

Os funcionários demiti-
dos irão receber os venci-
mentos referentes a janeiro 
e fevereiro, que estavam 
atrasados. O clube também 
se comprometeu a dispo-
nibilizar uma empresa es-
pecializada para tentar 
realocar os profissionais 
no mercado de trabalho. 
Em nota, os dirigentes do 
Vasco justificaram as de-
missões alertando para os 
R$ 720 milhões de dívida 
que assola o clube atual-
mente e anunciou outras 
mudanças, como o fato de 
São Januário deixar de ser 
sede administrativa.

CRISE E 186 

DEMISSÕES  

NA COLINA 

Atualmente no 
Goiás, Tadeu 
é o preferido 
do Vasco 
para a vaga 
de Fernando 
Miguel

VOCÊ SABIA

Sem Fernando 
Miguel, Vasco 
tenta a con-
tratação do 
goleiro Tadeu, 
do Goiás
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Motivado, 
Botafogo  
pega o Bangu
Após duas vitórias em dois jogos, oito 
gols marcados e nenhum sofrido, meta é 
embalar no Campeonato Carioca

C
om duas vitórias segui-
das, uma pelo Campeo-
nato Carioca e outra 

pela Copa do Brasil, o Bota-
fogo, de Marcelo Chamusca, 
tem mais um desafio pela 
frente no estadual. A equi-
pe alvinegra encara o Ban-
gu, hoje, às 21h05, no Nilton 
Santos e deseja vencer nova-
mente para tentar embalar 
na temporada.

O Glorioso conseguiu 
dois resultados elásticos 
nas últimas partidas e dei-

xou os seus torcedores em-
polgados com o começo de 
trabalho de Marcelo Cha-
musca. A equipe de General 
Severiano venceu o Resende 
por 3 a 0 e goleou o Moto 
Club, no Maranhão, por 5 a 
0 na primeira fase da Copa 
do Brasil.

Marcelo Chamusca deve-
rá escalar o Botafogo hoje 
com Douglas Borges, Jona-
than, Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Guilherme Santos; 
Pedro Castro, Luiz Otavio 

e Marcinho; Ronald, War-
ley e Matheus Babi. Com 
quatro pontos, o Glorioso 
quer vencer para buscar as 
primeiras posições na Taça 
Guanabara.

Equipe de menor investi-
mento, mas tradicional da 
Série A do Carioca de 2021, 
o Bangu tenta se recuperar 
após perder para o Boavista 
por 2 a 0. O clube da Zona 
Oeste tem três pontos, con-
quistados após vencer o Ma-
caé na estreia.

CARLI DE VOLTA

O Botafogo anunciou, on-
tem, o retorno do zagueiro 
Joel Carli, de 34 anos. O de-
fensor, que marcou o gol do 
título carioca de 2018, res-
cindiu com o Aldosivi-ARG 
para poder voltar a vestir a 
camisa do Glorioso. 

Para voltar ao Botafogo, 
Carli fez um acordo para re-
tirar a ação que movia contra 
o clube na Justiça do Traba-
lho. Ele cobrava cerca de R$ 
10 milhões por compromis-

sos não cumpridos por par-
te do Botafogo. A dívida foi 
renegociada e será paga em 
parcelas.

Carli deixou o Botafogo 
em 2020, após cinco tem-
poradas. Com a camisa al-
vinegra, disputou 154 jogos 
e marcou seis gols. Ele é o 
oitavo reforço para 2021. 
Antes, o clube fechou com 
Douglas Borges, Jonathan, 
Gilvan, Matheus Frizzo, 
Pedro Castro, Marcinho e 
Ronald.

Bangu

Confiante, 
Chamusca 

espera levar 
o Botafogo 
a mais uma 

vitória na 
temporada
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VITOR SILVA/BOTAFOGO

Em recuperação de lesão, o goleiro Gatito Fernández não vê a hora de voltar à meta do Botafogo

Botafogo

 N Enquanto Diego Loureiro de-
fende a meta do Botafogo nos 
últimos meses, Gatito Fernán-
dez e Diego Cavalieri trabalham 
no departamento médico para 
retornar à equipe. Em entrevista 
à ‘Rádio Brasil’, o preparador de 
goleiros, Flávio Tenius, atuali-
zou a situação de Cavalieri. O 
arqueiro está fora de ação desde 
a partida contra o Palmeiras, no 
dia 2 de fevereiro.

“Cavalieri teve um trauma no 
jogo com Palmeiras, dores, exa-
mes, está em conduta de recu-
peração. Não tenho como falar de 
prazo, mas está evoluindo e lou-
co para voltar. Nenhum jogador 

gosta de ficar fora do campo, sem 
fazer o que mais gosta. É mui-
to chato ficar no departamento 
médico, incomoda qualquer um”, 
disse Tenius, antes de comple-
mentar falando sobre Loureiro e o 
recém-chegado Douglas Borges:

“Os dois estão se empenhan-
do ao máximo, um trabalho bem 
feito por fisioterapeutas e médi-
cos, tomara que os dois voltem 
juntos e no menor tempo possí-
vel. Gatito e Cavalieri estão em 
momentos diferentes. O Cavalieri 
sabia que viria para ser o segundo 
do Gatito e acabou jogando mui-
to ano passado, pela contusão do 
Gatito”, encerrou.

CAVALIERI E GATITO EM EVOLUÇÃO

VOCÊ SABIA
Com quatro pontos, 
o Botafogo quer 
vencer para buscar as 
primeiras posições na 
Taça Guanabara

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 / HOJE

Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir

Bangu x Botafogo 21h05 A Definir
3ª RODADA / AMANHÃ

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
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Pandemia afeta os cofres do Fla
Dirigente fala em prejuízo de R$ 110 milhões com Covid-19: ‘Só compraremos alguém depois de vender’

A 
pandemia do corona-
vírus impactou direta-
mente as receitas dos 

clubes de futebol, e nem o Fla-
mengo conseguiu fugir disso. 
Em entrevista ao “globoes-
porte.com”, o VP de finanças, 
Rodrigo Tostes, admitiu que o 
clube perdeu R$ 110 milhões 
com a Covid, além de R$ 90 
milhões de receitas que só en-
traram em 2021 por conta do 
prolongamento da temporada 
terminada em fevereiro, com o 
título brasileiro.

O dirigente também reve-
lou que só realizando vendas 

de jogadores do elenco será 
possível fazer investimentos 
para a equipe. O clube teria 
que acumular R$ 140 milhões 
em vendas, no ano. Já foram 
feitos R$ 50 milhões.

“A Covid custou ao Flamen-
go R$ 110 milhões. E o impacto 
no orçamento foi de R$ 200 
milhões”, disse, antes de abor-
dar os movimentos do clube 
no mercado:

“No nosso orçamento, a 
contratação já foi feita: Pedro. 
Também está no orçamento 
uma previsão de vendas em 
janeiro (R$ 50 milhões), que 

já foi cumprida, e outra que 
precisa ser cumprida em julho 
(R$ 90 milhões). Não vamos 
fazer loucura. Não tem possi-
bilidade disso. Existe um orça-
mento e precisa ser cumprido. 
Só comprará atleta depois que 
vender”, afirmou Tostes.

As negociações citadas pelo 
dirigente são as de Lincoln e 
de Yuri César, para o Vissel 
Kobe, do Japão, e para o Sha-
bab Al Ahli, dos Emirados Ára-
bes, respectivamente. Soma-
das, as vendas chegam as R$ 
42 milhões.

O Flamengo acertou a reno-

vação de contrato de mais uma 
joia das categorias de base: o 
meia Fábio, também chama-
do de Bill. Como tem apenas 
15 anos, ele assinou vínculo de 
formação, mas a sua família 
fez um acordo com o clube de 
três temporadas, quando ele 
completar 16 anos. Bill revelou 
que tinha propostas do futebol 
holandês, sem citar clube, e co-
memorou a permanência no 
Flamengo. “Eu amo esse clube 
e essa torcida é de arrepiar”, 
disse Fábio, natural de Volta 
Redonda e que chegou ao Fla-
mengo com 11 anos. 

O clube 

tem que 

acumular R$ 

140 milhões 

em vendas, 

no ano. 

Já foram 

feitos R$ 50 

milhões

A Covid custou 
R$ 110 milhões 
ao Flamengo. 
E o impacto 
no orçamento 
foi de R$ 200 
milhões”
RODRIGO 
TOSTES

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

Flamengo

Rodrigo Tostes 
falou sobre a 

crítica situação 
financeira do 

Flamengo 
em meio à 
pandemia
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Ida de Natan 
ao Bragantino 
pode melar
Flamengo é chamado de ‘deselegante’ 
e a negociação ganha ares de novela

A 
possível ida de Natan 
para o Red Bull Bra-
gantino virou novela. 

Ontem, o Flamengo fez novas 
exigências ao Porto Vitória, do 
Espírito Santo, clube que de-
tém 40% dos direitos econô-
micos do zagueiro, o que desa-
gradou os capixabas. Durante 
a negociação com o clube pau-
lista, que começou em janeiro, 
o Flamengo, dono de 60% dos 
direitos econômicos de Natan, 
exigiu que o Porto Vitória ce-
desse uma parte do percentual 
- o Rubro-Negro receberia um 
valor maior do que tem direito. 

Quando as partes chegaram 
a um acordo, o papel timbrado 
foi enviado pelo Bragantino ao 
Flamengo, mas, ontem, o di-
retor executivo Bruno Spindel 
fez novas exigências. A cúpula 
do Porto Vitória não gostou e 
disse que não abriria mão de 

Natan ainda não sabe se será negociado com o RB Bragantino

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

mais percentual do direi-
to econômico do defensor. 
Um dos dirigentes, que pe-
diu para não ser identifi-
cado, criticou a postura do 
Flamengo: 

“Negociamos tudo. Foi 
fechado verbalmente e, na 
hora de assinar, os caras 
querem voltar atrás para 
renegociar. Não acho justo. 
Se eles quiserem desistir da 
negociação é o direito deles, 
mas achei deselegante da 
parte do Flamengo”.

Já o Bragantino aguarda 
um novo acordo entre Fla-
mengo e Porto Vitória para 
ter Natan por empréstimo 
até dezembro, com obriga-
ção de compra se o zagueiro 
entrar em campo em um de-
terminado número de jogos. 
A operação renderia R$ 27 
milhões ao Flamengo. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nR$ 110 milhões. Esse é o va-
lor que o Flamengo deixou de 
arrecadar por conta da pan-
demia do coronavírus. Nessa 
hora, a palavra de liderança 
na parte financeira do clube 
tem que aparecer. Foi o que 
Rodrigo Tostes, VP de finan-
ças, fez. “Só vai comprar atleta 
depois que vender”, disse, ao 
‘GE’. E tem sido assim no Fla-
mengo: vendas altas e contra-
tações com o mesmo calibre. 
Mas é hora de moderação e 
olho na base. Estou batendo 
nessa tecla há tempos...

MODERAÇÃO 
NA CRISE

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

MAIS DO QUE UM ESTÁDIO

S
ão Januário é patrimônio da cidade do 
Rio. Após votação na Câmara Municipal, 
a Colina Histórica ganhou a alcunha e já 

cravo que é pouco para o que o estádio repre-
senta. É o único clube grande do Rio a ter casa 
desde 1927 e na Zona Norte, construído com a 
ajuda da torcida, levantado pelo suor de negros 
e operários que queriam colocar o Vasco de vez 
no cenário nacional e mundial do futebol. Con-
seguiram. Palco de cerimônias como as festas 
dos dias 1° de maio, o Dia do Trabalhador, e 
que contou com anúncios do então presidente 
Getúlio Vargas sobre as novas leis trabalhistas. 
Elas perduram até hoje. Sem falar no Carnaval, 
maior festa do país, que foi sediado em São 
Januário. Mas teve gente se isentando sobre 
projeto. Marcos Braz, vereador do Rio e VP de 
futebol do Flamengo, se recusou a votar em re-
lação ao reconhecimento do estádio como in-
teresse histórico, cultural, desportivo e social, 
fatos inegáveis sobre a Colina. Nessas horas,  
acredito que a rivalidade tem que ser deixada 
de lado. Dirigentes, políticos e pessoas passam. 
A história fica.

São Januário agora é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro

 nEsperado, mas não me-
nos temido. Caio Alexandre 
acertou sua saída do Bota-
fogo. O garoto, destaque 
mesmo na péssima campa-
nha que rebaixou o clube 
para a Série B, vai atuar no 
Vancouver Whitecaps, do 
Canadá, com contrato até 
2024. O Alvinegro não fa-
lou em valores por medo de 
possíveis penhoras, mas a 
diretoria considerou uma 
boa compensação pelo atle-
ta, que vai ajudar na manu-
tenção das contas ao longo 
da temporada. Boa sorte e 
volte logo. 

ACONTECEU O 
ESPERADO

NECESSÁRIO PARA SOBREVIVER

 nO Vasco desligou 186 funcionários ontem. Algo sempre 
lamentável para a instituição e pessoas que perderam seus 
empregos. Estima-se economia de 40 milhões de reais no 
ano. Com receita de Série B, o clube decretou a paralisação 
dos esportes olímpicos (paralímpicos já haviam parado), o 
fechamento da sede do Calabouço e a mudança da direto-
ria administrativa de São Januário para o Centro. 
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Fluminense

E
m busca de reforços 
para o ataque, o Flu-
minense tem enfren-

tado dificuldades para con-
tratar devido ao alto cus-
to do mercado. De acordo 
com informações do portal 
“UOL”, nem mesmo o mer-
cado sul-americano tem 
mostrado opções conside-
radas boas financeiramen-
te para o Tricolor, que, até o 
momento, não tem nenhu-
ma negociação avançada 
para reforçar o setor.

Roger Machado analisa 
positivamente as opções no 
elenco, mas sabe que o Flu-
minense precisa se reforçar 
para o setor. O Tricolor con-
ta com Luiz Henrique, Caio 
Paulista, Fred, Lucca e Fer-
nando Pacheco. Além deles, 
as promessas Samuel e John 
Kennedy, que já disputaram 
jogos pelo profissional no 
Brasileiro do ano passado.

Um nome avaliado pelo 
Fluminense recentemen-
te foi o de Roger Guedes. O 
atacante deixou o futebol 
chinês, mas a concorrência 
com equipes com maior su-
porte financeiro tornam a 
negociação complicada. O 
Tricolor avalia investimen-
tos mais altos por conta da 
disputa da Libertadores.

Os principais nomes são 
Eduardo Sasha, do Atléti-
co-MG, e Willian Bigode, 
do Palmeiras. O Fluminen-
se deseja a contratação de 
ambos, porém, tanto o Galo 
quanto o Verdão desejam 
manter os atletas, que não 
são titulares, mas impor-
tantes nos elencos.

Em entrevista à ‘Rádio 
Globo’, o diretor-executivo 
do Tricolor, Paulo Angioni, 
confirmou o interesse no 
atacante Willian, do Palmei-
ras. O dirigente ainda acres-
centou que o clube será ‘pon-
tual’ no mercado para con-
tratar novos atletas. Angio-
ni revelou que o clube está à 
procura de um atacante de 
lado de campo com boa ca-
pacidade de finalização. 

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Flu encara ‘adver$ário’ de 
peso para tentar se reforçar
Alto custo do mercado atrapalha o Tricolor na busca por um atacante para a Liberta 

MISSÃO
Alexandre Bitten-

court tenta reforçar 
o Flu para 
ir bem na 

Libertadores


