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Em jogo eliminatório e com a 
vantagem do empate, Vasco de 
Talles Magno visita a Caldense 

na luta por vaga na próxima 
fase da Copa do Brasil. P. 4 e 5
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Flamengo

Mengão reforçado  
para encarar o Resende
Hugo Souza, Pedro, Léo Pereira, Bruno Viana, Vitinho e Renê treinam e podem voltar no jogo de amanhã

O 
Flamengo deve ter 
novidades na lista de 
relacionados para en-

frentar o Resende, amanhã, 
às 21h05, no Maracanã, pela 
quarta rodada da Taça Gua-
nabara. Na atividade de on-
tem, Hugo Souza, Pedro, Léo 
Pereira, Bruno Viana, Vitinho 
e Renê participaram do treino 
com os jogadores que inicia-
ram a disputa do Campeonato 
Carioca e podem ser convo-
cados pelo técnico Maurício 
Souza.

Hugo Souza, Bruno Viana 
e Vitinho já treinam desde a 
semana passada no Ninho do 
Urubu. Já Pedro, Léo Pereira 
e Renê retornaram às ativida-
des na segunda-feira, mostra-
ram boa forma física e podem 
reforçar o ‘Flamengo alterna-
tivo’ amanhã.

O zagueiro Rodrigo Caio, 
com lesão muscular, ainda 
não treinou com o grupo e 
não tem prazo para participar 
das atividades no campo com 
os demais atletas do elenco.

Já outro zagueiro, Natan, 
iniciou a sua trajetória pelo 
Red Bull Bragantino. Na ter-
ça-feira, ele embarcou pela 
manhã para Bragança Pau-
lista e se apresentou, no pe-
ríodo da tarde, ao novo clube. 
O jovem, que foi emprestado 
pelo Flamengo até dezembro, 
iniciou a bateria de exames 
e teve uma rápida conversa 
com o técnico Mauricio Bar-
bieri no CT da equipe, o HWT 
Sports.

Como de costume, o Red 

Com novo 

visual, Pedro 

voltou aos 

treinos e tem 

chances de ser 

escalado contra 

o Resende
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Bull Bragantino aguarda a 
finalização dos exames mé-
dicos e da assinatura de con-
trato para anunciar Natan de 
maneira oficial. O zagueiro 
chega ao clube paulista após 
uma longa negociação que 
envolveu o Flamengo e o Por-
to Vitória, clube do Espírito 
Santo que detém percentual 
de direito econômico do de-
fender de 20 anos.

Segundo apurou a reporta-
gem, a negociação foi feita da 
seguinte forma. O Flamengo, 
que tinha 60% dos direitos de 
Natan, negociou com o Porto 
Vitória e “mordeu” 22% dos 
40% que a equipe capixaba 
tinha direito. Com isso, o Ru-
bro-Negro somou 82% dos di-
reitos econômicos do zaguei-
ro e o Porto Vitória 18%.

O Flamengo irá emprestar 
Natan ao Bragantino até de-
zembro e receberá R$ 5 mi-
lhões. No contrato, há cláu-
sula de obrigação de compra 
se o jogador entrar em campo 
em um determinado número 
de jogos (20), que será de 70% 
dos direitos econômicos por 
R$ 22 milhões.

Ou seja, caso Natan seja 
comprado pelo Bragantino 
em dezembro, o Flamengo 
receberá, pela operação to-
tal, R$ 27 milhões por 70% 
dos direitos econômicos e 
ficará com 12%. O restante 
(18%) continua sendo do Por-
to Vitória.

DIVULGAÇÃO

Natan já se 
apresentou ao RB 
Bragantino e a sua 
contratação deve ser 
oficializada hoje pelo 
clube paulista

 N O interesse do Ajax-HOL 
em Hugo Souza, de 22 anos, 
fez com que o nome de Gati-
to Fernández voltasse a ser 
ventilado no Flamengo. O 
nome do goleiro paraguaio é 
bem avaliado no Rubro-Ne-
gro, e, caso o jovem realmen-
te saia do clube da Gávea, o 
jogador do Botafogo pode 
entrar na pauta da diretoria 
do Flamengo.

Como informou em pri-
meira mão, o Jornal O Dia, o 
Ajax tem interesse na con-
tratação do goleiro do Fla-
mengo. Ainda não há uma 
oferta do clube holandês 
pelo jogador. Hugo Souza 
tem contrato com o Rubro-
-Negro até o fim de 2025.

Gatito Fernández teve 
uma temporada complicada 
no Botafogo, mas, por ora, 
permanece no Alvinegro, com 
quem tem vínculo até o fim 
de 2021. Com isso, Gatito já 
poderá assinar um pré-con-
trato com qualquer clube a 
partir de junho. 

O paraguaio já foi ventila-
do pelo Flamengo em outros 
momentos. Porém, o Bota-
fogo jamais se mostrou dis-
posto a negociar o jogador 
com o Rubro-Negro. 

Agora, no entanto, com o 
contrato de Gatito Fernán-
dez se encerrando, após o 
desgaste que o jogador viveu 
em General Severiano em 
2020, a possibilidade de ele 
atuar no Rubro-Negro, caso 
exista interesse do Flamen-
go, pode ser maior.

SE HUGO 

SOUZA SAIR, 

GATITO VOLTA 

PARA A PAUTA

Flamengo

O Ajax tem interesse na 
contratação de Hugo 
Souza, cujo contrato 
com o Fla vai até 2025
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Caldense

Uma estreia  
com cara de final 
na Copa do Brasil
Vasco encara a Caldense, fora de casa, em jogo único, mas com a vantagem 
do empate para tentar se classificar para a próxima fase da competição  

E
m sua segunda par-
tida como técnico do 
Vasco, Marcelo Cabo 
já tem um duelo com 

cara de decisão na tempora-
da. O Cruzmaltino precisa de 
um empate com a Caldense, 
hoje, às 17h30, no Estádio Ro-
naldão, em jogo único e elimi-
natório na busca pela classifi-
cação para a próxima fase da 
Copa do Brasil.   

O atual formato da com-
petição por si só já faria com 
que a partida fosse extrema-
mente complicada, porém, 
outros fatores contribuí-
ram para dar uma cara ain-
da mais decisiva para jogo. 
Inicialmente, o duelo seria à 
noite, porém, por conta das 
medidas restritivas adota-

Marcelo Cabo 

tem uma 

decisão pela 

frente em seu 

segundo jogo 

como técnico 

do Vasco
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Vasco

das pelo governo de Minas 
Gerais devido à pandemia, 
passou para ss 17h30. 

Além disso, o Vasco chegou 
a Poços de Caldas de ônibus 
na última terça-feira, algo 
pouco convencional para os 
dias de hoje. Marcelo Cabo 
não sabe se poderá contar 
com Leandro Castan e Ger-
mán Cano na partida. Os dois 
ainda se recuperam de pro-
blemas musculares que so-
freram após a vitória sobre o 
Goiás, no último jogo do Bra-
sileiro do ano passado.

O Cruzmaltino deverá 
ir para campo com: Lucão, 
Zeca, Ernando (Leandro 
Castan), Ricardo Graça e 
MT; Bruno Gomes, Andrey 
e Marquinhos Gabriel; Pec, 

Tiago Reis (Cano) e Talles. 
Um empate contra a Calden-
se é o suficiente para fazer 
o Vasco avançar de fase na 
competição.

Por falar em Castan, ainda 
segue indefinido o futuro do 
zagueiro no Vasco. No entan-
to, segundo informações do 
“GE”, decisões só serão toma-
das após o jogo contra a Cal-
dense. Apesar do “mistério”, é 
sabido que há o interesse do 
jogador e da diretoria pela 
permanência dele em São 
Januário. 

Para que Castan, de 34 
anos, fique no Vasco, será ne-
cessário que haja uma dimi-
nuição em seu salário para 
essa temporada. O clube, que 
não vive boa fase financeira, 

vai jogar a Série B do Brasi-
leiro e a tendência é que o 
contrato do jogador volte a 
vigorar em 2022, caso o time 
consiga o acesso. A forma de 
acordo ainda está sendo dis-
cutida. É tratada também a 
chance de Castan receber o 
que tem direito após o térmi-
no de seu contrato, e a dívida 
do Vasco com o atleta seria 
alongada desta forma.

O Vasco deve ao zagueiro 
dezembro, janeiro, fevereiro 
e o 13º de 2020. Além disso, 
Castan está incluído num 
acordo celebrado pela direto-
ria anterior, em julho do ano 
passado, quando também um 
atraso de três folhas e direitos 
de imagem com o elenco foi 
repactuado em 12 parcelas.  

O técnico Marcelo 
Cabo não sabe se 
poderá contar com 
Leandro Castan e 
Germán Cano na 
partida de hoje

 N A ida de Martín Benítez 
para o São Paulo parecia 
concretizada, mas a deci-
são de Paulinho Boia de não 
se transferir para o Vasco 
esfriou o negócio. Com a 
recusa do atacante do clu-
be paulista, o Cruzmaltino 
pediu que o zagueiro Diego 
Costa fosse incluído no ne-
gócio. No entanto, de acor-
do com o ‘Blog do Menon, 
do Uol Esporte, o São Paulo 
recusou a oferta da diretoria 
cruzmaltina.

Com isso, um novo nome 
será definido para ser incluí-
do na negociação pelo meia 
do Vasco. O argentino tem 
contrato com o Gigante da 
Colina até o meio do ano, 
quando se encerrará o em-
préstimo com o Indepen-
diente-ARG. Para liberar o 
jogador antes do término 
do período, o Vasco pede 
uma compensação finan-
ceira, além de um jogador 
são-paulino para fechar o 
negócio, que deverá ser de-
finido hoje.

CASO BENÍTEZ 
CONTINUA 
INDEFINIDO

GILVAN DE SOUZA

Lesionado, Castán 

é dúvida para o 

jogo de hoje, mas 

deve permanecer 

no Vasco

VOCÊ SABIA
Com a recusa de 
Paulinho Boia, Vasco 
tentou o zagueiro 
Diego Costa, mas o 
São Paulo disse não
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Botafogo

Botafogo admite 
extrapolar teto de 
gastos por reforços
Presidente Durcesio Mello quer um camisa 10 e um 
atacante de peso para dar mais solidez ao time

O 
Botafogo já anunciou 
alguns reforços para a 
temporada na Série B 

do Campeonato Brasileiro, 
mas a diretoria ainda bus-
ca outros nomes. De acordo 
com o portal ‘Ge.com’, o Al-
vinegro ainda tem a contra-
tação de um lateral-direito 
como prioridade, mas não 
deixa de monitorar atletas 
de outras posições, como um 
lateral-esquerdo, um meia e 
um atacante.

Jonathan,  recém-con-
tratado, é da posição, mas 
o clube ainda quer outro 
nome para a lateral-direita, 
visto que Kevin, Barrande-
guy e Gustavo Cascardo fo-
ram preteridos e devem ser 
negociados. O diretor de fu-
tebol, Eduardo Freeland, re-
cebeu aval da diretoria para 
ultrapassar o teto de gastos 
para contratar um meia e um 
atacante.

Em busca de um plantel 
para a disputa da tempora-
da, o Botafogo tem contra-
tado em quantidade, porém, 
vinha sempre respeitando 
a política de austeridade fi-
nanceira. No entanto, haverá 
espaço para alguns investi-
mento maiores. O presidente 
Durcesio Mello, retificou que 

o Glorioso irá ultrapassar o 
teto salarial para contratar 
dois jogadores.

“A gente ainda está alme-
jando contratar duas ou três 
posições com jogadores mais 
cascudos. Eu até liberei uma 
verba maior para contratar 
um “camisa 10” e um atacan-
te, seja ponta ou centroavan-
te, para dar mais solidez ao 
time. É para receber um sa-
lário acima do teto, até por-
que para trazer um cara des-
se nível não dá para trazer 
no nosso atual teto”, afirmou 

O técnico 

Marcelo 

Chamusca 

ainda espera 

por outros 

jogadores para 

fechar o elenco

Durcesio, em entrevista ao 
portal ‘Lancenet’.

Até o momento, o Bota-
fogo já acertou a contrata-
ção de nove jogadores para 
a temporada. Chegaram ao 
Glorioso o goleiro Douglas 
Borges, o lateral-direito Jo-
nathan, os zagueiros Carli e 
Gilvan, e os meias Matheus 
Frizzo, Pedro Castro e Felipe 
Ferreira, além dos atacantes 
Marcinho e Ronald. O meia 
Ricardinho, do Ceará, tam-
bém está bem perto de ser 
anunciado.

Até o momento, o 
Botafogo já acertou a 
contratação de nove 
jogadores para a 
temporada de 2021
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em grandefase
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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 / AMANHÃ

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

 n O enxugamento do elenco do 
Vasco é uma necessidade do clu-
be. Com cerca de 720 milhões 
de reais em dívidas e a perda 
de R$ 100 milhões em receita 
pela queda à Série B, a barca já 
passou e vai voltar pra buscar 
mais gente. Werley, Neto Bor-
ges, Henrique e Lucas Santos 
ainda têm contrato, e Alexandre 
Pássaro busca novo caminho 
para eles. Alívio na folha sala-
rial e movimentos cirúrgicos no 
mercado. Parece que, enfim, o 
Vasco está contando com pes-
soas que sabem fazer futebol...

E VEM MAIS POR AÍ 
NO VASCO...

AFP

O LUCRO TEM QUE SEGUIR

F
az pouco mais de um ano que o mundo vem 
enfrentando a pior crise de saúde e econômica 
dos últimos 100 anos e, claro, o futebol não foge 

disso, principalmente quando falamos sobre perdas 
com lucros em relação à bilheteria. O Flamengo, que 
tem uma das maiores torcidas do planeta, sofre — 
e muito — sem a renda dos rubro-negros. Mesmo 
assim, consegue honrar seus compromissos. Uma 
explicação clara é não só a política de austeridade, 
mas também a quantia que acumulou com vendas 
de jogadores. Foram mais de 600 milhões de reais em 
vendas de jogadores da base: Vinicius Jr. (foto), Pa-
quetá e Reinier, com vendas que ultrapassam os 130 
milhões de reais cada, encabeçam a lista que mantém 
boa parte da estrutura rubro-negra em pé. Quando 
falei sobre a necessidade de dar espaço para os garo-
tos, é sobre isso: continuar vencendo e lucrando com 
as joias, ainda mais na atual situação do mundo. E o 
Flamengo, a cada ano, mostra que sabe fazê-lo muito 
bem. É um recado para quem está se reconstruindo 
ou até mesmo com a corda no pescoço. 

 n Bayern de Munique, Bo-
russia Dortmund, Chelsea, 
Liverpool, Manchester City, 
Porto, PSG e Real Madrid 
estão nas quartas da Liga 
dos Campeões. Diferen-
temente dos outros anos, 
onde times menores chega-
ram longe, só temos o Porto 
como zebra (que nem é tão 
zebra assim, mas eliminou 
a Juventus de Cristiano 
Ronaldo). Voltando ao for-
mato ida e volta, qualquer 
confronto será complicado 
a partir de agora. Será uma 
das Champions mais difí-
ceis. Olho nos craques...

AFUNILOU COM 
UMA ZEBRA

AGORA FORAM ELAS

 n O Fluminense já havia vencido um Fla-Flu na última sema-
na, por 1 a 0, no Maracanã. E o Tricolor emplacou mais uma 
vitória no clássico diante do maior rival. Com gols de Kailane 
e Letícia, as meninas das Laranjeiras derrotaram o Rubro-Ne-
gro por 2 a 0 e vão enfrentar o Botafogo na final do Carioca, 
já que as alvinegras venceram o Vasco por 3 a 0. A final será 
no sábado, no Nilton Santos. Grande fase!

A
FP
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Fluminense

Samuel Xavier participa de treino 
e pode estrear pelo Fluminense

Recuperado de 
Covid-19, lateral-
direito é opção do 
técnico e Roger 
Machado para 
pegar o Bangu,  
pelo Carioca

U
m dos reforços do Flumi-
nense para a atual tem-
porada, o lateral-direito 

Samuel Xavier participou on-
tem de sua primeira atividade 
ao lados dos companheiros de 
equipe. Recuperado da Co-
vid-19, o atleta é opção para 
Roger Machado para a partida 
contra o Bangu, amanhã, em 
São Januário, pela quarta ro-
dada do Campeonato Carioca.

Samuel é o único reforço 
que ainda não estreou pelo 
Fluminense. O zagueiro Ra-
fael Ribeiro atuou na derrota 
para a Portuguesa e o volante 
Wellington entrou em campo 
no segundo tempo do clássico 
contra o Flamengo que termi-

O Fluminense 
eliminou o Flamengo 
e vai decidir com 
o Botafogo o 
Campeonato  
Carioca feminino

Único reforço que 
ainda não estreou 

pelo Fluminense, 
Samuel Xavier 

tem chances de 
enfrentar o Bangu

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

nou com vitória do clube das 
Laranjeiras.

Para a partida contra o Ban-
gu, o Fluminense deverá man-
ter uma equipe de reservas. Os 

titulares só se reapresentaram 
ontem, após ganharem dez 
dias de férias com a classifica-
ção do Tricolor para a fase de 
grupos da Libertadores.

Samuel Xavier não deve-
rá começar a partida contra 
o Bangu como titular. Igor 
Julião, que atua na posição 
de lateral-direito está com 
moral, após ter decidido o 
clássico contra o Flamengo. 
No entanto, o jogador, de 26 
anos, também pode atuar no 
meio-campo.

MULHERES VÃO À FINAL
O Fluminense está na final do 
Campeonato Carioca femini-
no, após ter vencido o Flamen-

go, por 2 a 0, ontem, na Gávea. 
O adversário na busca pelo tí-
tulo será o Botafogo, que ven-
ceu o Vasco por 3 a 0, ontem, 
no Nilton Santos. A decisão 

está marcada para amanhã, 
às 15h (de Brasília), na casa do 
Alvinegro.

Em jogo bastante disputa-
do, o Fluminense foi letal e 
aproveitou as poucas chan-
ces de gol. Após o primeiro 
tempo com o placar zerado, o 
Tricolor abriu o placar aos 13 
minutos da etapa final, com 
Kailane. Em seguida, aos 24, 
Letícia saiu na cara do gol e 
ampliou.

Além da classificação para 
a final do Carioca feminino, 
o Fluminense acabou com os 
100% de aproveitamento do 
Flamengo na competição. Vale 
lembrar que o Rubro-Negro 
conquistou a Taça Guanabara. 


