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Elenco do Flamengo se 

reapresentou, ontem, no Ninho 

do Urubu, com a presença de 

Gabigol, após ser detido num 

cassino em São Paulo, e sem 

Arrascaeta, que, liberado pela 

diretoria, só chega hoje. P. 4 e 5

molezamoleza
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A
pós alguns dias de in-
definição, parece que 
o futuro do zagueiro 

Leandro Castan, de 34 anos, 
será mesmo São Januário. 
Ele voltou a treinar com o 
elenco, ontem, e a tendên-
cia é que continue no clube e 
cumpra os dois anos de con-
trato que tem pela frente, 
embora tenha um maiores 
salários do elenco. 

Com o rebaixamento para a 
Série B do Brasileiro e a que-
da nas receitas, o Vasco que 
se desfazer de alguns jogado-
res que tinham salário alto, 
como Pikachu, Fernando Mi-
guel, Léo Gil e Gustavo Torres. 
Castan também fazia parte 
dessa lista, porém, teve tra-
tamento especial. A conversa 
com o técnico Marcelo Cabo, 
que deseja a permanência do 
zagueiro também pesou na 

GILVAN DE SOUZA 

Dia do Fico de Leandro 
Castan está mais perto
Nos planos de Marcelo Cabo, zagueiro voltou a treinar com o elenco cruzmaltino

Vasco

A diretoria acertou 
o empréstimo de 
Paulinho Boia, do 
São Paulo, como 
contrapartida para a 
saída de Benítez

Apesar de 
ter um dos 
salários mais 
altos no 
Vasco, Castan 
interessa a 
Marcelo Cabo

sua provável permanência 
na Colina.

“Tive uma reunião mui-
to boa com o Castan. Vamos 
procurar contar com ele na 
continuidade da temporada. 
Ele vem de período de transi-
ção, está em processo de evo-
lução. Hoje é atleta do Vasco e 
assim que estiver recuperado, 
vamos tentar contar com Cas-
tan, sim”, afirmou o treinador.

O Vasco se aproxima de mais 
um reforço para temporada na 
Série B. De acordo com a ‘Rá-
dio Transamérica’, acertou o 
empréstimo do atacante Pau-
linho Boia, do São Paulo. Sem 
espaço com Crespo, o jogador 
de 22 anos deve chegar à Colina 
como uma compensação pela 
transferência de Martín Bení-
tez para o clube paulista.

Benítez tem contrato com 

o Vasco até junho, mas o São 
Paulo quer o meia argentino 
imediatamente, e, por isso, 
incluiu Paulinho Boia no ne-
gócio. O São Paulo agora tra-
ta dos últimos detalhes com 
o Independiente-ARG, clube 
que detém os direitos de Bení-
tez, para anunciá-lo. Revelado 
pelo São Paulo, Boia soma em-
préstimos ao Portimonense-
-POR e São Bento.
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Botafogo

‘El Capitán’ está de volta ao Fogão
Regresso de Joel 
Carli passou pelo 
acordo de uma 
dívida trabalhista 
de cerca de R$ 10 
milhões cobrado 
pelo argentino  
ao Alvinegro

N
ove meses após ser dis-
pensado pelo Botafogo, 
Carli foi oficialmente 

apresentado ontem como re-
forço para a temporada 2021. 
A volta do ‘capitán’, no entanto, 
não se limitou ao aspecto técni-
co. Com uma ação do argentino 
na Justiça do Trabalho próxima 
dos R$ 10 milhões, a nova dire-
toria costurou um acordo para 
o pagamento da dívida atrela-
da à volta do zagueiro, de 34 
anos. Identificado com o clube 
e querido pelo torcedor, o xerife, 
pela liderança e experiência, é 
avaliado como peça útil para a 
disputa da Série B do Brasileiro.

“O que aconteceu eu prefiro 
deixar para trás, porque para 
uma reestruturação precisa-
mos sempre olhar para a frente 
e sabemos que teremos muito 
trabalho. Vai ser um ano bem 
difícil e estamos nos preparan-
do para que o Botafogo volte à 
elite. O torcedor pode ficar tran-
quilo, a questão econômica fi-
cou bem favorável para o clu-
be. Mas também tem a questão 
humana, que eu sempre falei. 
Fui muito feliz aqui e sou grato 
ao Botafogo. Sem importar a si-
tuação, seja Série A ou Série B, 
eu tenho um carinho imenso e 
sempre vou estar aqui pra aju-

dar”, disse o zagueiro.
Nono reforço do Botafogo em 

2021, Carli terá concorrência no 
setor. Além de Gilvan, ex-Atléti-
co-GO, aprovado pelo técnico 
Marcelo Chamusca, Marcelo 
Benevenuto e Kanu são os ti-
tulares da zaga. Bem avaliada 
no mercado, a valorizada dupla 
ainda pode ser negociada para 
fazer caixa. Revelação da base, 
Sousa é outra opção. Feliz com 
o desfecho na negociação, Carli 
esperar ser um importante ali-
cerce no processo de reestrutu-
ração do clube.

“Estou muito feliz de estar de 
novo aqui, em casa, e com certe-

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

za vou conseguir ajudar o Bota-
fogo. Voltar ao Botafogo é muito 
especial. É uma situação delica-
da e de reestruturação. Nosso 
clube continua sendo gigante, 
eu amo esse clube, e tenho uma 
felicidade muito grande de es-
tar aqui”, destacou.

Aos 34 anos, Carli garante ter 
fôlego e ânimo para recomeçar. 
Com 154 jogos pelo Glorioso, 
entre 2016 e 2020, o zagueiro 
ficou marcado pelo gol na deci-
são do Carioca de 2018, contra 
o Vasco. Ao empatar o clássico 
no último minuto, o título foi 
decidido nos pênaltis e vencido 
pelo Botafogo.

Confira outros trechos da co-
letiva de Carli:

CARINHO DA TORCIDA
“Eu sempre fui muito grato ao 
torcedor, desde o primeiro dia 
que cheguei aqui. Hoje também 
agradeço, porque o torcedor se 
manifesta assim porque sabe 
do meu comprometimento, 
profissionalismo e carinho que 
tenho por esse clube. Sabe que 
eu sempre vou dar a vida pelo 
Botafogo”

FORMA FÍSICA
“Estou muito bem fisicamente, 
ainda não tenho previsão para 
jogar, porque hoje vai ser meu 
primeiro treino com o grupo 
todo. Então ainda não posso 
falar em qual data vou estar à 
disposição do Chamusca, mas 
estou muito bem”

LIDERANÇA 
“Tenho bem claro que o fute-
bol não passa só por entrar em 
campo e jogar bola. Porque 
você também tem treino e mui-
ta convivência. Para que tudo 
isso funcione você precisa for-
mar um grupo bom, com mui-
ta competência interna. Acho 
que isso é fundamental, formar 
uma boa equipe, um bom gru-
po de trabalho e aí sim apontar 
para o nosso objetivo principal”

Dispensado em 2020, 
Carli volta ao clube após 

costurar acordo para 
recebimento de dívida de 
R$ 10 milhões cobrada na 

Justiça do Trabalho
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Flamengo

Com Gabigol, 
elenco do Fla  
se reapresenta 
após férias

Sem Arrascaeta, grupo principal do Rubro-Negro 
retornou às atividades ontem, no Ninho do Urubu 

A
pós a conquista do tí-
tulo do Campeonato 
Brasileiro, o Flamengo 

concedeu duas semanas de 
recesso para o elenco princi-
pal. Com isso, a reapresenta-
ção dos jogadores aconteceu 
na manhã de ontem, no CT 
Ninho do Urubu, na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. O 
destaque foi a presença do 
centroavante Gabigol, en-
volvido em uma polêmica na 
madrugada de domingo ao 
ser detido pela polícia em um 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

cassino clandestino em São 
Paulo.

A princípio, a diretoria do 
Flamengo não vai multar o 
jogador, pois entende que 
ele estava de férias e o as-
sunto faz parte de sua vida 
pessoal. Em entrevista à TV 
Globo, na noite de domingo, 
Gabigol reconheceu o erro 
e se desculpou pela falta de 
“sensibilidade”.

Por outro lado, Arrascae-
ta não esteve presente na 
reapresentação de ontem. O 

Gabigol se 
apresentou 
um dia após 
confusão em 
cassino 

Diretoria não 

pretende 

multar 

Gabigol após 

episódio 

ocorrido no 

cassino de 

São Paulo
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Flamengo

Primeiro objetivo 
do Flamengo nesta 
temporada é a 
Supercopa do Brasil, 
dia 11 de abril,  
contra o Palmeiras

 N Flamengo e Bragantino ainda 
não confirmaram oficialmente, 
mas, segundo André Cury, repre-
sentante de Natan, a negocia-
ção está perto de ser fechada. A 
confirmação depende de deta-
lhes burocráticos e a tendência 
é que o zagueiro viaje hoje para 
se apresentar ao novo clube.

O agente revelou que a tran-
sação foi complexa, pois en-
volvia mais um clube, o Porto 
Vitória-ES, que detém parte 
dos direitos econômicos de 
Natan. “Foi  uma operação 

extremamente difícil. Iniciamos as 
conversas no começo do ano e só 
agora finalizamos as negociações. 
Agradeço ao Flamengo, ao Bragan-
tino e ao Porto Vitória pela forma 
como trataram a situação nesse 
período de negociação.”

Questionado sobre valores, 
André Cury não deu detalhes. 
“Creio que foi uma situação boa 
para todos. Não posso dar de-
talhes e falar sobre valores pela 
questão contratual”.

O Flamengo tinha 60% dos direi-
tos de Natan, mas negociou com o 

Porto Vitória e “mordeu” 22% dos 
40% que a equipe capixaba tinha 
direito. Com isso, somou 82% dos 
direitos econômicos de Natan e o 
Porto Vitória, 18%. Irá emprestar 
Natan ao Bragantino até dezem-
bro e receberá R$ 5 milhões. 

No contrato, há cláusula de 
obrigação de compra se Natan 
atuar em 20 jogos, por R$ 22 
milhões. Se ele for compra-
do, o Flamengo receberá R$ 27 
milhões por 70% e ficará com 
12%. O restante (18%) será do 
Porto Vitória.

EMPRESÁRIO CONFIRMA NATAN NO RB BRAGANTINO 

Foi uma operação 
difícil. Agradeço 
ao Flamengo, ao 
Bragantino e ao Porto 
Vitória pela forma 
como trataram a 
situação
ANDRÉ CURY

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Rogério Ceni 
dá passe 

para Everton 
Ribeiro no 

treino de 
finalização

uruguaio conseguiu uma li-
beração do Flamengo para se 
reapresentar somente hoje. 
O meia teria que voltar na úl-
tima sexta-feira, por causa da 
escassez de voos decorrente 
da pandemia do novo coro-
navírus, mas recebeu a auto-
rização para passar o fim de 
semana com os familiares no 
Uruguai.

Enquanto os titulares des-
cansavam, o Flamengo dis-
putou as rodadas iniciais do 
Campeonato Carioca com o 
time alternativo e o auxiliar 
Maurício Souza no comando. 
Cabe destacar que algumas 
peças do elenco principal já 
se reapresentaram, como, 
por exemplo, Michael, Viti-
nho, Hugo Souza, Pepê e Ga-
briel Batista, além do técnico 
Rogério Ceni.

Com o elenco principal 
reapresentado, o treinador 
assume o comando da equi-
pe que vai disputar o Cam-
peonato Carioca. O próximo 
compromisso do Flamen-
go está marcado para sex-
ta-feira, às 21 horas, contra 
o Resende, no Maracanã, 
pela quarta rodada da Taça 
Guanabara.

O primeiro grande objeti-
vo do Flamengo na tempo-
rada 2021 é a Supercopa do 
Brasil, contra o Palmeiras, 
marcada para o dia 11 de 
abril, em local ainda não con-
firmado pela CBF.
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Mais um passo rumo à Olimpíada
Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio confirma o início do revezamento da tocha no próximo dia 25

O 
Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, adiados em um 

ano por causa da pandemia do 
novo coronavírus, confirmou 
ontem que o início do reveza-
mento da tocha olímpica será 
dia 25, na cidade de Fukushi-
ma, ao norte do Japão, confor-
me planejado na programação 
original feita no ano passado.

A cerimônia, no centro de 
treinamento J-Village, e o pri-
meiro dia do revezamento 
da tocha olímpica não serão 
abertos ao público. O objetivo, 
segundo os organizadores em 
um comunicado oficial divul-

AFP

gado ontem, é evitar a disse-
minação do novo coronavírus.

“O Comitê Organizador está 
comprometido em garantir a 
segurança do revezamento da 
tocha olímpica Tóquio-2020, 
tomando medidas para evitar 
a propagação de qualquer in-
fecção entre os espectadores, 
portadores da tocha, funcio-
nários e outros participantes 
do revezamento, bem como os 
residentes locais”, informou o 
comunicado oficial.

A cerimônia do revezamen-
to da tocha olímpica começa-
rá pela cidade que há 10 anos 
sofreu com um terremoto se-

guido de tsunami que atingiu 
uma usina nuclear e deixou 20 
mil mortos. Atualmente, o país 
ainda tem mais 30 mil “refu-
giados nucleares” por causa 
da tragédia.

Adiada no ano passado em 
uma decisão conjunta entre o 
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI), o Comitê Organiza-
dor e o governo do Japão, os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 
agora estão previstos para 
ocorrer entre 23 de julho a 8 
de agosto, mas muitos japone-
ses defendem o cancelamento 
do evento. 

Os organizadores e o presi-

dente do COI, o alemão Thomas 
Bach, já disseram diversas ve-
zes que a Olimpíada vai ocorrer 
de qualquer maneira. O Japão 
tem atualmente mais de 447 
mil casos confirmados de co-
vid-19 e 8,6 mil mortes, segundo 
dados da Universidade Johns 
Hopkins, dos Estados Unidos.

Os organizadores anun-
ciaram ontem o adiamento 
de dois eventos-teste para a 
Olimpíada: uma prova de tiro 
esportivo acontecerá agora 
entre 17 e 21 de maio. Já uma 
competição de skate passou 
de 28 e 29 de abril para 13 e 14 
de maio.

O revezamento 
começará pela cidade 
que há 10 anos sofreu 
com um terremoto 
seguido de tsunami 
que deixou  
20 mil mortos

O primeiro 
dia do 

revezamento 
da tocha 

olímpica não 
será aberto 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

PRÓXIMOS JOGOS

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

TAÇA GUANABARA 2021
 CLASSIFICAÇÃO 
  CLUBES PT J V E D GP GC S

 1º Vola Redonda 7 3 2 1 0 4 2 2

 2º Portuguesa 6 3 2 0 1 4 1 3

 3º Flamengo 6 3 2 0 1 3 1 2

 4º Botafogo 5 3 1 2 0 3 0 3

 5º Boavista 5 3 1 2 0 3 1 2

 6º Bangu 4 3 1 1 1 1 2 -1

 7º Resende 4 3 1 1 1 2 4 -2

 8º Fluminense 3 3 1 0 2 2 5 -3

 9º Madureira 3 3 0 3 0 2 2 0

 10º Nova Iguaçu 2 3 0 2 1 2 3 -1

 11º  Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2

  12º  Macaé  1 3 0 1 2 1 4 -3

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

4ª RODADA / SEXTA

Flamengo x Resende 221h Maracanã

4ª RODADA / SÁBADO

Volta Redonda x Macaé 15h Raulino de Oliveira

Boavista x Nova Iguaçu 17h Bacaxá

Bangu x Fluminense 21h Maracanã

4ª RODADA / DOMINGO

Madureira x Portuguesa 15h30 Conselheiro Galvão

Vasco x Botafogo 18h São Januário

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

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

3ª RODADA / SÁBADO

Madureira 0 x 0 Resende Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu 2 x 2 Vasco São Januário

Bangu 0 x 0 Botafogo Nilton Santos

3ª RODADA / DOMINGO

Portuguesa 0 x 1 Volta Redonda Luso-Brasileiro

Flamengo 0 x 1 Fluminense Maracanã

3ª RODADA / ONTEM

Boavista 1 x 1 Macaé Elcyr Resende

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 n Roger Machado estava ca-
minhando para uma estreia 
sem graça e com uma atuação 
abaixo do esperado, mas foi o 
dedo dele que apertou o bo-
tão da vitória. E da bomba que 
soltou Igor Julião. No meio 
do segundo tempo, ele colo-
cou o lateral de origem para 
atuar como terceiro homem 
de meio-campo e deu muito 
certo. Primeiro gol — e que 
gol — da revelação de Xerém 
com a camisa tricolor, logo 
num Fla-Flu, e na estreia do 
comandante. Grande fase!

BOMBA DO ALÍVIO 
PARA O TRICOLOR

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

UM ÍDOLO ERRA

G
abriel Barbosa, o Gabigol, ou Gabi, como quer 
ser chamado, foi flagrado em um cassino 
clandestino, em São Paulo, com mais de 200 

pessoas presentes no local. O atacante do Flamen-
go não jogou o Fla-Flu, mas se reapresentaria nesta 
semana e teria contato com jogadores, comissão 
técnica e outros funcionários do Rubro-Negro. 
Num momento de discussão sobre a paralisação 
do futebol, um ídolo erra. Estamos falando de uma 
referência para crianças e adultos. O principal jo-
gador do futebol brasileiro mostrou que não está 
se cuidando, como muitos no Brasil, mas Gabigol 
só ele. Situação que ainda gera complicações para 
quem defende a segurança do futebol em meio à 
pandemia. Ídolos erram. São seres humanos. O 
mais importante é reconhecer a gravidade da fa-
lha, pedir desculpa e entender que uma pessoa do 
tamanho dele não pode dar exemplos como esse. 
Ao Gabriel, pelo bem dele e de todos que estão ao 
redor, desejo sabedoria para se retratar pois, assim 
como seus belos gols, precisamos de belas atitudes 
num momento tão grave.

Gabigol  
treina no Ninho 
do Urubu,  
ao lado de 
Rogério Ceni

 nCastan vive um impasse so-
bre seu futuro no Vasco. Ca-
pitão nos últimos três anos, a 
torcida e o jogador parecem 
desgastados, mas Marcelo 
Cabo já disse que quer con-
tar com ele. Está certo. Cas-
tan será muito importante 
na reconstrução e não pode 
receber a culpa sozinho pelo 
que aconteceu em 2020. Há 
muitos outros culpados na 
frente dele. O grupo o res-
peita. Acertando a redução 
salarial (ganha cerca de 300 
mil), o melhor é permanecer 
e participar desse retorno.

ELE SERÁ 
IMPORTANTE

VOLTAÇO VOANDO

 n É de uma alegria imensa ver como, a cada ano, o Volta Re-
donda vai melhorando de rendimento e como clube. Hoje 
lidera o Carioca e está invicto na competição. Sempre gosto 
de destacar o artilheiro João Carlos, que já tem três gols, e 
continua balançado as redes ano após ano. Uma coisa me 
parece bem encaminhada: o Voltaço vai seguir brigando na 
cabeça, como tem sido na história recente do Cariocão.
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Fluminense

Julião admite crítica à CBF e explica 
comemoração em gol no Fla-Flu
Jogador, de 26 anos, que decidiu clássico ainda diz que arquirrival realmente foi superior no Maracanã

H
erói na vitória do Tricolor 
no Fla-Flu, após marcar 
um belo e decisivo gol no 

arquirrival, Igor Julião admitiu 
a superioridade do Rubro-Ne-
gro na maior parte do clássico. 
Mas destacou a forma como o 
Fluminense se comportou em 
campo, mesmo nos momentos 
mais complicados, em busca de 
sua primeira vitória no Cam-
peonato Carioca.

“A gente soube sofrer. Na 
maioria das vezes o Flamen-
go foi melhor do que a gente, 
mas soubemos sofrer e apro-
veitamos a chance que a gen-
te teve. Essa primeira vitória 
nos motiva para o restante 
da competição. E o professor 
Roger tem estrela, estreou 
com uma vitória que pôde 
ajudar a gente”, frisou.

Julião tem motivos para vi-
brar. Afinal, fez seu primeiro 
gol com a camisa tricolor, justa-
mente contra o Flamengo. Bas-
tante crítico, explicou a sua co-
memoração após ter balançado 
a rede (parado, com o punho 
erguido) e fez críticas à CBF por 
conta da condução do esporte 
no país durante a pandemia.

DANIEL CASTELO BRANCO

“A inspiração (para a come-
moração) foi por causa da pos-
tura que o Fluminense sempre 
teve durante a pandemia. O 
time que a gente escolhe tor-
cer também é um ato político. 
Foi para exaltar a postura que 
o Fluminense teve durante a 
pandemia. A gente sabe como é 
difícil, mesmo com o protocolo 
falho que a CBF tem com a gen-
te, fazendo os jogadores viaja-
rem em voos comuns durante o 
ano inteiro. É para isso, exaltar 
a postura do Fluminense numa 
pandemia até porque nem to-
dos estão tendo uma postura 
coerente”, disse.

Recuperado da Covid-19, o 
lateral-direito Samuel Xavier, 
um dos reforços do Fluminen-
se para a temporada, foi inte-
grado ontem ao grupo. Ele foi 
regularizado antes de testar po-
sitivo para o novo coronavírus, 
no início de março, e está apto 
para estrear pelo clube - estaria 
na lista de jogadores do grupo 
principal que foram integrados 
ao sub-23 antes do clássico con-
tra o Flamengo, caso não esti-
vesse cumprindo isolamento.

A maior parte dos 
jogadores do grupo 
profissional do 
Fluminense segue de 
férias e só retorna às 
atividades amanhã

Essa vitória nos 
motiva para o restante 
da competição. E o 
professor Roger tem 
estrela, estreou com 
vitória
IGOR JULIÃO,
Lateral-direito

Rebeldia e crítica: Igor Julião protestou contra a CBF no combate à pandemia, após fazer gol sobre o Flamengo


