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Volta do lateral-
direito ao Flamengo 
é incerta: jogador 
diz que já aceitou 
a proposta, mas 
ainda não há aval 
do departamento 
financeiro e do 
presidente Rodolfo 
Landim. Retorno 
divide opiniões no 
clube. P. 4 e 5



2   ATAQUE QUARTA-FEIRA, 17.3.2021  I  O DIA2   ATAQUE QUARTA-FEIRA, 17.3.2021  I  O DIA

Botafogo

Contratação para um dos 
setores mais carentes do 
elenco, Felipe Ferreira 

chegou ao Botafogo e avisou 
que pode atuar como meia tan-
to por dentro, como pelos lados, 
para aumentar o leque de op-
ções do técnico Marcelo Cha-
musca, com quem trabalhou no 
Cuiabá. O jogador de 26 anos 
assinou contrato de dois anos 
e terá sua segunda experiência 
em um grande clube — jogou 
pelo Vasco por três meses no 
fim de 2019 —, mas espera que, 
desta vez, possa ficar mais tem-
po para fazer o seu nome.

O objetivo inicial de Felipe 
Ferreira é levar o Botafogo à 
Primeira Divisão. Mas não quer 
parar apenas nisso. “Tive ou-
tras situações de Série A, mas a 
proposta do Botafogo e o proje-
to agradaram, além da história 
linda que tem. É muito difícil 
dizer não para um clube desse 
tamanho. Quando o Botafogo 
veio, a gente já sabia que que-
ria. Quero olhar para frente e 
lembrar que estive junto do Bo-
tafogo nesse momento, que nos 
reerguemos e voltamos a dispu-
tar títulos. Vou dar tudo para 
ajudar o Botafogo nos próximos 
anos”, avisou.

Indicado por Marcelo Cha-
musca, o meia chega para subs-
tituir Bruno Nazário, que dei-
xou o clube. A dupla trabalhou 
no Cuiabá no ano passado, mas 
Felipe Ferreira ainda não con-
versou com o treinador sobre 
a sua função na nova equipe. 
“Não tive oportunidade de con-
versar com Chamusca sobre 
como ele pretende me utilizar, 
mas tenho facilidade de jogar 
pelos lados e por dentro. Já fiz 
ambas as posições com ele. Es-
tou pronto para ajudar o Bota-
fogo”, garantiu.

RICARDINHO

O meia Ricardinho se des-
pediu do Ceará ontem. Du-
rante entrevista coletiva, ele 
confirmou que irá reforçar o 
Botafogo a pedido do técni-
co Marcelo Chamusca, que 
sugeriu seu nome à diretoria 
do time carioca. Ele assinará 
até o fim de 2021.

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 N O Botafogo e o Ludogorets, 
da Bulgária, enfim, chegaram 
a um acordo e decidiram o 
futuro de Rafael Forster: o 
zagueiro será emprestado 
ao Juventude até dezembro 
deste ano. O Alvinegro arcará 
com 15% do salário do atleta 
durante esse período.

Inicialmente, Rafael Fors-
ter iria ao Juventude de forma 
definitiva, mas o time búlga-
ro, dono de 50% dos direitos 
econômicos do zagueiro, pediu 
compensação financeira para 
liberar o atleta em definitivo 
e disse que só aceitaria se o 
molde da negociação fosse 
empréstimo.

Então, os clubes iniciaram 
uma árdua transação que só 
teve fim ontem, após um acor-
do verbal. A assinatura deve 
acontecer hoje, quando Fors-
ter tem viagem prevista para 
se apresentar ao Juventude.

Com 30 anos, Rafael Fors-
ter chegou ao Botafogo em 
2020 após se destacar pelo 
Ludogorets, da Bulgária, clu-
be em que trabalhou com 
Paulo Autuori. 

RAFAEL 
FORSTER SERÁ 
EMPRESTADO 
AO JUVENTUDE

Felipe Ferreira chega 
confiante ao Alvinegro 
Meia destaca o desafio do Glorioso de se reerguer e voltar a disputar títulos

‘LINDA 
HISTÓRIA’

Felipe Ferreira desta-
ca passado de 

glórias do 
Alvinegro

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br
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Vasco

Jogo contra 
Caldense, 
em Minas, é 
antecipado 
Duelo pela Copa do Brasil tinha risco de 
não acontecer, mas está confirmado 
para amanhã, mais cedo: às 17h30

A
pós um dia de indefini-
ção por causa das medi-
das restritivas de comba-

te à covid-19 em Minas Gerais, 
as partidas da Copa do Brasil 
que serão disputadas no estado 
nesta semana foram confirma-
das, mas com alterações impor-
tantes. Entre elas, a estreia do 
Vasco contra a Caldense. Entre-
tanto, para cumprir orientação 
do governo mineiro, o duelo foi 
antecipado para 17h30 de ama-
nhã, em Poços de Caldas.

Inicialmente marcado para 
21h30, o duelo sofreu a mu-
dança no horário porque hoje 
Minas Gerais entrará na Onda 
Roxa, fase mais restrita de com-
bate à pandemia de covid-19. 
Mas abriu a exceção, desde que 
a partida respeitasse a restrição 
de circulação de pessoas, que 
começa às 20h.

Mesmo diante da indefini-
ção, o Vasco manteve a progra-
mação com o aval da CBF e via-
jou ontem para Poços de Cal-
das, onde acontecerá o jogo. A 

Leandro Castan 

viajou com o 

elenco do Vasco 

para Minas

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

delegação foi de ônibus, numa 
viagem de cerca de oito horas, 
e contou com novidades. Lean-
dro Castan, Cano e Léo Matos 
estão à disposição, assim como 
Zeca, que deve estrear.

Na manhã de ontem, o go-
verno mineiro proibiu partidas 
entre clubes de outros estados, 
o que obrigou a Federação Pau-
lista a cancelar Palmeiras x São 
Bento, que seria disputado em 
Belo Horizonte pelo Paulista. 
Já os jogos Marília x Criciúma 
e Palmas x Avaí, pela Copa do 
Brasil, estão confirmados, mas 
não serão mais em Minas Ge-
rais (o primeiro foi para Caria-
cica e o segundo ainda não tem 
local divulgado) e foram adia-
dos para amanhã. Devido à 
Onda Roxa, o Campeonato Mi-
neiro e competições de outros 
esportes podem ser suspensos 
a partir de segunda-feira. 

PIKACHU SE DESPEDE

Após cinco temporadas, Yago 
Pikachu deu adeus ao Vasco 
e irá defender o Fortaleza em 
2021. O jogador admitiu que es-
tava na hora de respirar novos 
ares, mas disse que não gostaria 
de ter deixado o clube carioca 
na Série B. Com sentimento de 
gratidão, ele afirmou que quan-
do esteve em campo honrou a 
camisa do Vasco.

Minas Gerais entrará 
na Onda Roxa, fase 
mais restrita de 
combate à pandemia 
de covid-19
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Flamengo

Rafinha: contratação vira incerteza
Jogador diz que já aceitou a proposta para a sua volta, mas orçamento pesa no desfecho da negociação

‘E
ncaminhamos uma 
proposta do Flamen-
go. Passamos para ele 

todos os itens, colocamos al-
guns pontos em relação ao 
que o Flamengo e todos os 
times estão passando. Espe-
ramos um final feliz. Não de-
pende só do Flamengo”.

Essas foram as palavras do 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

vice de futebol, Marcos Braz, 
na apresentação de Bruno 
Viana ao ser questionado 
sobre a possibilidade de Ra-
finha retornar ao Flamengo. 
Um mês se passou e ainda 
não teve um desfecho sobre 
o assunto. O lateral diz que já 
aceitou a proposta rubro-ne-
gra. “Já aceitei. Agora não é 
mais comigo”.

O questionamento ‘o que 
falta para que haja acordo 
entre Flamengo e Rafinha?’ 
toma conta das conversas en-
tre rubro-negros nas redes 
sociais. A resposta é simples: 
orçamento. O departamento 

é que o atual titular, Maurício 
Isla, tem um custo altíssimo 
para os cofres rubro-negros, 
sendo o jogador da posição 
mais bem pago no Brasil. Só 
de salário na carteira (CLT), 
o Flamengo desembolsará 
mais de R$ 7 milhões no ano 
com o chileno.

O contra-argumento de 
quem é a favor da chegada 
de Rafinha é que Isla desfal-
cará o Flamengo em muitos 
jogos em 2021 por conta de 
convocações para a seleção 
chilena. Mas a justificativa, 
segundo fonte da reporta-
gem, não foi bem aceita por-

que, quando o jogador foi 
contratado, isso já havia sido 
colocado na balança.

“Todo mundo aqui dentro 
sabia desde o início que não 
tínhamos dinheiro para isso. 
Se alguém alimentou algo di-
ferente é outro problema (dos 
outros)”, disse um membro da 
cúpula do Flamengo à repor-
tagem. Quem tem a palavra 
final é Landim, extremamen-
te cauteloso com o orçamen-
to do clube. 

A reportagem procurou 
Marcos Braz, que não retor-
nou até o fechamento desta 
edição.

Rafinha: retorno do 
lateral divide opiniões no 

clube rubro-negro

de futebol ainda não recebeu 
a autorização do financei-
ro (e do presidente Rodolfo 
Landim) para sacramentar a 
negociação.

Internamente, como já no-
ticiado pelo O DIA, a volta de 
Rafinha divide opiniões na 
cúpula rubro-negra. Grande 
parte da diretoria é contra a 
chegada do lateral por enten-
der que o clube não pode, com 
a queda de receita por conta 
da pandemia da covid-19, as-
sumir um custo tão alto.

O argumento dos mem-
bros da diretoria que são con-
tra a contratação de Rafinha 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 
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Flamengo

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 / SEGUNDA-FEIRA

Boavista 1 x 1 Macaé Elcyr Resende

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

Victor Sá, do Wolfsburg, 
está no radar do clube
Diretoria rubro-negra não descarta contratação do atacante, 
mas as conversas com os empresários estão em estágio inicial

O Flamengo está cauteloso no 
mercado da bola e, até o mo-
mento, fez apenas uma contra-
tação para a temporada: o za-
gueiro Bruno Viana. Porém, a di-
retoria segue atenta e em busca 
de possíveis nomes para refor-
çar o atual elenco. Um jogador 
que está no radar do clube ca-
rioca é o atacante Victor Sá, cria 
do Palmeiras e atualmente 
no Wolfsburg, da Alemanha.

Segundo apurou a reporta-
gem, Victor Sá foi oferecido ao 
Flamengo, que não descartou a 
possibilidade de tentar a contra-
tação do atacante e estuda avan-
çar nas negociações. As conver-
sas com o estafe do jogador estão 
em andamento, mas ainda em 
estágio inicial. As partes elabo-
ram uma estratégia para conven-
cer o Wolfsburg a liberar o atleta.

A ideia do Flamengo é, caso 
avance nas negociações, ter Vic-
tor Sá por empréstimo, com op-
ção de compra estabelecida em 
contrato. Quem comanda essa 
situação é o diretor executivo 
Bruno Spindel. Por conta da 
queda de receita por causa da 
pandemia da covid-19, o Fla-
mengo não prevê altos inves-
timentos para fazer contrata-
ções. Uma fonte da reporta-
gem que pertence à diretoria 
reforçou a possibilidade de o 
Rubro-Negro contratar Victor 
Sá: “É possível”.

Victor Sá, atualmente no futebol alemão, é cria do Palmeiras 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 n Ausente na reapresentação do 
Flamengo na segunda-feira, o 
meia Arrascaeta participou na 
manhã de ontem do treino do 
clube carioca no Ninho do Urubu. 
O jogador, de 26 anos, partiu do 
Uruguai apenas na segunda-fei-
ra, devido à dificuldade com voos 
durante a pandemia da covid-19.

A reapresentação do joga-
dor com atraso acabou geran-
do expectativa devido àinfor-
mação dos canais “ESPN” que 

Arrascaeta teria recebido uma 
sondagem do futebol do Egito 
e que o seu estafe estaria que-
rendo uma valorização do atle-
ta, após mais uma temporada 
vestindo a camisa do Flamengo.

Com os titulares de volta, 
Ceni vai dirigir o Flamengo na 
sexta-feira, contra o Resende, no 
Maracanã. O goleiro Hugo Souza 
e o atacante Vitinho, que volta-
ram alguns dias antes dos de-
mais, devem reforçar a equipe.

ARRASCAETA VOLTA A TREINAR

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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Fluminense

Róger Guedes: valores assustam
Tricolor não abrirá negociação por atacante e segue tendo Willian Bigode como principal alvo para o setor

A
pesar do interesse inicial 
em Róger Guedes, revela-
do pelo presidente Mário 

Bittencourt durante uma live 
na segunda-feira, o Fluminense 
decidiu que não abrirá negocia-
ções com o atacante. Segundo o 
site “Globo Esporte”, os valores 
para contratar o jogador estão 
fora da realidade do Tricolor.

Guedes foi oferecido ao clube 
carioca por um intermediário 
que atua no Brasil. Segundo a 
publicação, o atacante recebe 
cerca de 5,5 milhões de euros 
(R$ 36,8 milhões) por ano na 
China, valor equivalente a qua-

se uma folha salarial inteira do 
elenco tricolor. “O empresário 
do atleta nos informou hoje 
(ontem) que ele deve renovar 
na China, razão pela qual se-
quer iniciamos qualquer nego-
ciação. Além disso, os valores 
de salário que nos foram infor-
mados seriam incompatíveis 
com as condições financeiras 
do Fluminense no momento. 
Nossa política de austeridade 
segue e não sairemos das dire-
trizes que criamos”, disse Mário 
Bittencourt ao “GE”.

Segundo o presidente, o 
principal alvo do Fluminense 

continua sendo Willian Bigode. 
A diretoria está disposta a fazer 
um esforço para atender ao pe-
dido do técnico Roger Machado 
de contar com o jogador.

JEFTÉ: CONTRATO RENOVADO

O Fluminense anunciou on-
tem a renovação de contra-
to do lateral esquerdo Jefté, 
campeão brasileiro sub-17 em 
2020, e um dos destaques da 
conhecida “Geração dos So-
nhos”. O vínculo vai até o final 
de 2025.

“Estou muito feliz e realizan-
do um sonho de poder defender 

as cores do Fluminense e da se-
leção brasileira. Estive com o 
presidente Mário Bittencourt e 
fui muito bem recebido no pro-
fissional. É um momento muito 
feliz para mim e minha família”, 
comemorou o lateral.

O defensor assinou um pré-
-contrato na segunda-feira e as-
sinará o contrato definitivo no 
início da semana que vem. De-
vido ao seu destaque nas cate-
gorias de base, o atleta recebeu 
sua primeira convocação para 
seleção brasileira, neste ano, e 
atualmente treina com a equipe 
sub-23 tricolor.

A diretoria 
tricolor pre-
tende fazer 
esforço para 
atender ao 
pedido de Ro-
ger Machado 
de ter Willian 
Bigode

Nossa política 

de austeri-

dade segue e 

não sairemos 

das diretrizes 

que criamos”

MÁRIO 
BITTENCOURT,
Presidente do 
Fluminense

REPRODUÇÃO

Roger Guedes: 
valores de salários 
são incompatíveis 
com as condições 
financeiras do 
Fluminense
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Neymar desfalca o 
Paris Saint-Germain
O brasileiro se machucou no dia 10 de fevereiro e não jogará 
hoje contra o Lille, pelas oitavas de final da Copa da França

O 
Paris Saint-Germain 
não terá o retorno de 
Neymar na partida de 

hoje contra o Lille, no está-
dio Parque dos Príncipes, em 
Paris, pelas oitavas de final 
da Copa da França. O clube 
anunciou ontem que o bra-
sileiro, ainda em recupera-
ção de uma lesão no músculo 
adutor da coxa esquerda so-
frida no início de fevereiro, 
não estará à disposição do 
técnico argentino Mauricio 
Pochettino.

“Neymar voltou a treinar 
com o grupo e continuará seu 
trabalho de recuperação in-

A expectativa pela volta de Neymar ao time do Paris Saint-Germain é enorme desde a semana passada

REPRODUÇÃO

dividual. Uma nova análise 
da situação será feita nos pró-
ximos dias”, informou o Paris 
Saint-Germain nas redes so-
ciais e em seu site oficial.

A expectativa é enorme 
pela volta do brasileiro des-
de a semana passada, quan-
do o time eliminou o Barce-
lona nas oitavas de final da 
Liga dos Campeões da Euro-
pa. Neymar até já publicou 
vídeos em suas redes sociais 
mostrando como está sua re-
cuperação e os treinamentos 
para poder voltar a jogar.

O brasileiro se machucou 
no dia 10 de fevereiro, em jogo 

da terceira fase da Copa da 
França contra o Caen. A lesão 
foi no músculo adutor da coxa 
esquerda e o tempo previsto 
para recuperação era de apro-
ximadamente quatro sema-
nas, que já foi ultrapassado.

Além da Copa da França e da 
Liga dos Campeões, o Paris Sain-
t-Germain segue na luta pelo tí-
tulo no Campeonato Francês. 
Após 29 rodadas, o time está em 
segundo lugar com 60 pontos, 
três atrás do Lille. No último fim 
de semana, perdeu em casa para 
o Nantes por 2 a 1.

Ibra celebra 
convocação: ‘O 
retorno de Deus’
Atacante volta à 
seleção da Suécia 
depois de quase 
cinco anos 

Ao seu melhor estilo, Zlatan 
Ibrahimovic precisou de 
apenas uma frase de impac-
to para comemorar o retor-
no à seleção da Suécia após 
quase cinco anos. O atacante 
do Milan, de 39 anos, escre-
veu em seu Twitter: “O retor-
no de Deus”.

Ibrahimovic foi convoca-
do para os próximos com-
promissos da Suécia nas 
Eliminatórias para a Copa 
do Mundo de 2022, contra 
Geórgia e Kosovo, além de 
amistoso contra a Estônia. 
O experiente atacante não 
atua pela seleção de seu país 
desde junho de 2016, quan-

Ibra não atua pela seleção de seu país desde junho de 2016

AFP

do disputou a Eurocopa.
Desde então, acumu-

lou declarações polêmicas 
contra o treinador Janne 
Andersson, que o afasta-
ram cada vez mais. Entre-
tanto, os dois apararam 
as arestas e se acertaram. 
Apesar da idade avançada, 
o atacante vem fazendo 
boa temporada pelo Mi-
lan, o que convenceu An-
dersson a dar nova chance 
e aumentam as chances de 
Ibra ir para a Eurocopa, no 
meio do ano.

“Ibrahimovic é um exce-
lente jogador, o melhor que 
já tivemos na Suécia. É claro 
que é muito curioso que ele 
queira voltar. Além do que 
pode contribuir em campo, 
ele tem uma experiência in-
crível e pode contribuir com 
outros jogadores da equipe”, 
disse o técnico sueco ao site 
oficial da associação do país.

Por Estadão Conteúdo
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Próximo UFC 
nos EUA terá 
volta de público 
Evento em Jacksonville, na Flórida, 
terá três disputas de cinturão

O 
UFC já tem data e local 
definidos para a volta 
dos eventos com pú-

blico nos Estados Unidos. Na 
segunda-feira, através de um 
vídeo em suas redes sociais, 
o presidente da organização, 
Dana White, revelou que o 
UFC 261, agendado para o dia 
24 de abril, vai acontecer em 
Jacksonville, na Flórida, com 
lotação total, em uma arena 
com capacidade para receber 
15 mil pessoas.

A companhia já vem mon-
tando um card de altíssimo 
nível e três disputas de cin-
turão já foram confirmadas: 
na luta principal, o campeão 
meio-médio Kamaru Usman 
vai defender o cinturão em re-
vanche contra Jorge Masvidal. 
Além disso, a campeã peso-pa-
lha Weili Zhang vai encarar a 
ex-detentora do título, Rose 
Namajunas. Enquanto na di-
visão peso-mosca, Valentina 

Presidente do UFC, Dana White fez o anúncio da volta do público
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Shevchenko coloca a cinta 
em jogo diante da brasileira 
Jessica Bate-Estaca.

Dono do cinturão nos 
77kg, Usman vai para sua 
quarta defesa de título na 
categoria. Invicto na or-
ganização, com 13 vitórias 
contabilizadas, o nigeriano 
nocauteou o brasileiro Gil-
bert Durinho na última luta 
e terá pela frente um velho 
conhecido, Jorge Masvidal, 
a quem já enfrentou em ju-
lho do ano passado e saiu 
vencedor na decisão unâni-
me dos jurados após cinco 
rounds de luta. Masvidal, 
por sua vez, não entra no 
octógono desde o revés para 
Kamaru, que interrompeu 
sua sequência positiva na 
organização, onde vinha de 
triunfos sobre Darren Till, 
Ben Askren e Nate Diaz.

LOTAÇÃO MÁXIMA a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

HORA E MEIA SEM RISCOS

OPORTUNIDADE 
PARA OS JOVENS

PEDALADAS

 N O calendário do fute-
bol acabou unificado em 
função da pandemia em 
2020/21 porque a bola não 
parou. Contando desde a 
volta após a paralisação, 
os clubes disputarão entre 
130 a 160 jogos, dependen-
do do seu desempenho nas 
competições. Rodar o elen-
co será a solução e os cam-
peonatos estaduais serão 
importantes para dar rit-
mo e confiança aos atletas 
que jogaram menos. Os jo-
gadores jovens vindos das 
categorias de base que sou-
berem aproveitar a opor-
tunidade poderão virar 
protagonistas.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues
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 NO lugar mais seguro para 
quem teme contágio pela co-
vid-19 é um campo de futebol 
em competições oficiais. O 
Protocolo Jogo Seguro limita 
acesso, exige testes, máscaras 
e distanciamento para os que 
ficam fora do campo. O índice 
de falha no controle é despre-
zível. Os casos de jogadores 
contaminados têm origem na 
inobservância do protocolo 
fora do ambiente de trabalho, 
como no exemplo do compor-
tamento de Gabigol (foto), que 
se arriscou ao se meter num 
cassino onde se acumulavam 

mais de trezentas pessoas em 
ambiente fechado. Outros vão 
para baladas, bailes funk e o 
resultado não pode ser atri-
buído ao futebol. Entendo os 
problemas das competições 
nacionais e internacionais pe-
los deslocamentos, aeropor-
tos, hotéis, visitas a regiões 
de maior contaminação. Nos 
estaduais, onde os desloca-
mentos são rápidos e em iso-
lamento, o risco praticamente 
inexiste. O que está faltando é 
responsabilidade, bom senso, 
profissionalismo por parte dos 
artistas dos espetáculos.

 N O espanhol Miguel Án-
gel Ramírez, técnico do 
Internacional, chegou 
aprontando. Ainda sem 
condições legais para 
trabalhar, pulou para o 
campo para dar pitacos 
no jogo com o Ipiranga. 
Pode pegar um gancho.

 N O argentino Martín Be-
nítez já fala como jogador 
do São Paulo. Fará falta no 
Vasco.

 N O uruguaio Arrascaeta 
bicudo. Quer reajuste no 
dindim.

 N Natan troca o Flamengo 
pelo Red Bull Bragantino.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O Flamengo lidou bem 
com o caso Gabigol pi-
lhado num cassino. Faz o 
controle de risco de conta-
minação, dará assistência 
jurídica e a parte discipli-
nar analisa internamente.

 N São Paulo proíbe jogos 
e permite treinos. Num 
treino participam todos 
os jogadores aptos, outros 
fazem tratamento, fora 
turma da base e funcio-
nários. Muito mais gente.

Por  Lance


