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Foi sofrido, suado, mas Vasco Foi sofrido, suado, mas Vasco 
de Talles Magno suporta de Talles Magno suporta 
a pressão da Caldense no a pressão da Caldense no 
segundo tempo, arranca segundo tempo, arranca 
empate e vai à segunda fase empate e vai à segunda fase 
da Copa do Brasil. da Copa do Brasil. P. 4 e 5P. 4 e 5
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Flamengo

Na volta de 
Ceni, Mengão 
pega o Resende
Rubro-Negro pode ter o reforço de alguns jogadores do elenco 
principal e quer vencer para tentar voltar à liderança do Carioca

N
o primeiro jogo de Rogé-
rio Ceni no comando da 
equipe, após as férias, o 

Flamengo enfrenta o Resen-
de, hoje, às 21h, no Maracanã, 
em busca da reabilitação no 
Campeonato Carioca, depois 
da derrota para o Fluminen-
se, no último domingo. Com 
duas vitórias em três jogos 
na Taça Guanabara, a meta 
é vencer para tentar voltar à 
liderança, que, no momento, 
está com o Volta Redonda. 

Além de Ceni, o Flamengo 
deverá contar com o retor-
no de alguns jogadores que 
fazem parte do elenco prin-
cipal. O Rubro-Negro deve-
rá ser escalado com: Hugo 
Souza, Matheuzinho, Bruno 
Viana, Léo Pereira e Renê; 
Hugo Moura (Daniel Cabral), 
João Gomes e Pepê; Michael, 
Vitinho e Pedro. Já o Resen-
de, com quatro pontos, tenta 
reencontrar o caminho das vi-
tórias - após derrotar o Flumi-
nense na estreia, a equipe do 
Sul Fluminense perdeu para 
o Botafogo e ficou no empate 
contra o Madureira. 

O lateral-direito Isla, que 
não joga hoje, ficou fora da 
convocação do Chile para o 
amistoso contra a Bolívia, na 
próxima semana, em Santia-
go. Segundo o site “GE”, os 
chilenos decidiram não cha-
mar o jogador após um acor-
do com o Flamengo, que pe-
diu sua liberação.

O argumento apresentado 
pelo Flamengo é de que seria 
fundamental para Isla parti-
cipar da pré-temporada. O la-
teral voltou aos trabalhos no 
clube nesta semana, após 17 
dias de férias, sendo que três 
deles, com autorização do 
Flamengo, foram dedicados 
a treinos com a seleção.

A presença de Isla na pré-
-temporada é considerada 
fundamental pelo Flamengo 
para seu desempenho na tem-
porada. A seleção chilena, que 
terá Copa América em junho, 
concordou com o argumento 
da diretoria rubro-negra.

Sobre a indefinição em re-
lação à volta de Rafinha, o 

muro da sede do Flamengo, 
na Gávea, amanheceu picha-
do ontem. Em tom de cobran-
ça, os responsáveis pela ação 
pediram o retorno do lateral-
-direito e fizeram crítica ao vi-
ce-presidente de relações ex-
ternas do clube, Luiz Eduardo 
Baptista, o Bap.

A negociação entre Rafi-
nha e Flamengo segue em 
compasso de espera. O late-
ral-direito, de 35 anos, está 
livre no mercado, após pas-
sagem pelo Olympiacos, da 
Grécia. Sobre as críticas a 
Bap, não é a primeira vez que 
torcedores se manifestam de 
forma contrária ao dirigente. 
O Flamengo passará por elei-
ções no fim de 2021.

Rogério Ceni conversa com 

Willian Arão antes do treino 

no Ninho do Urubu 
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Resende

 N O ano eleitoral do Fla-
mengo começa a ficar agi-
ta d o  n os  ba s t i d o re s  d o 
clube. Depois de Walter 
Monteiro, do Flamengo da 
Gente, oficializar candida-
tura para presidente do Ru-
bro-Negro, agora foi a vez 
de Rodolfo Landim, atual 
mandatário, confirmar que 
será postulante ao cargo 
novamente.

A oficialização de Rodol-
fo Landim aconteceu após 
Grupos Políticos (Sinergia 
Rubro-Negra, Ideologia Ru-
bro-Negra e FLAFUT) que 
apoiam a atual gestão emi-
tirem comunicado em con-
junto para garantir que o 
mandatário será candidato 
a presidente para o próximo 
triênio (2022-2024).

Landim já sabe que terá 
o apoio do atual vice de fu-
tebol do Flamengo, Marcos 
Braz, que faz questão de 
expressar gratidão publica-
mente ao atual presidente. 
A eleição irá acontecer no 
fim de 2021, provavelmente 
em dezembro.

LANDIM VAI 
TENTAR A 
REELEIÇÃO

 N O interesse do Ajax-HOL na con-
tratação de Hugo Souza vem au-
mentando. Tanto que os ‘scouts’ 
do clube holandês procuraram 
saber, ontem, se ele jogará contra 
o Resende. A ideia é observá-lo 
em ação com a camisa rubro-ne-
gra. As conversas com os agentes 
do atleta esquentaram e o Ajax irá 
intensificar o interesse no jogador.

O flerte é antigo, pois Hugo 
Souza está no mira dos holan-
deses desde 2020. Na ocasião, 
as conversas com não avança-
ram, pois seria uma operação di-
fícil, já que o goleiro estava em 
ascensão e, logo depois, acertou 

a renovação de contrato com o Fla-
mengo. O tempo passou, e o Ajax 
manteve o interesse nele.

A janela de transferência na Ho-
landa só abre em junho. Ou seja, os 
holandeses, que estão dispostos a 
investir alto, entendem que a pa-
ciência será a principal arma para 
finalizar a operação. O vínculo atual 
de Hugo Souza com o Flamengo vai 
até dezembro de 2025. 

Protagonistas nos últimos títulos 
do Flamengo, Arrascaeta e Bruno 
Henrique estão na mira do Al-Hilal, 
da Arábia Saudita. Segundo informa-
ções do ‘Mercatoday’, o clube estaria 
disposto a oferecer cerca de R$ 167 

milhões pela dupla. O clube sau-
dita tem interesse na contratação 
de Bruno Henrique desde o Mun-
dial de Clubes, em 2019.

Em janeiro, o Al-Hilal estudou 
oferecer R$ 64 milhões pelo ca-
misa 27. No entanto, vale lembrar 
que a multa rescisória de Bruno 
Henrique é de 35 milhões de euros 
e seu contrato vai até dezembro 
de 2023. Arrascaeta, por sua vez, 
segue focado no Flamengo. Ele 
tem contrato com o Rubro-Ne-
gro até 2023 e multa rescisória 
de 40 milhões de euros, mas as 
tratativas pela renovação com o 
Flamengo estão avançando.

AJAX INTENSIFICA SEU INTERESSE EM HUGO SOUZA 

VOCÊ SABIA
O Al-Hilal, da Arábia 
Saudita, estaria 
disposto a pagar 
R$ 167 milhões por 
Arrascaeta e  
Bruno Henrique

Arrascaeta, 

que não deve 

jogar hoje, 

está na mira 

do Al-Hilal, da 

Arábia Saudita

FOTOS ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Atual presidente 
do Flamengo, 
Rodolfo Landim será 
candidato à reeleição 
para o próximo 
triênio (2022-2024)
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Caldense

Vasco sofre até o fim, mas 
avança na Copa do Brasil 
Time cai de rendimento no segundo tempo, só que segura empate com a Caldense e vai à segunda fase

F
oi no sufoco, com emoção 
até o apito final, que o Vas-
co confirmou a classifica-

ção para a segunda fase da Copa 
do Brasil ao empatar com a Cal-
dense em 1 a 1,ontem, no Ronal-
dão, com gols de Marquinhos 
Gabriel e Bruno Oliveira. Ape-
sar da economia no placar e no 
número de finalizações - seis ao 
longo do jogo -, o Cruzmaltino 
avançou, garantiu a premiação 
de R$ 675 mil e, agora, enfren-
tará o Tombense, também de 
Minas Gerais, na competição.

A formação da nova espinha 
dorsal do Vasco abriu mão dos 
medalhões no interior de Minas 
Gerais. O capitão Leandro Cas-
tan por questões ‘administra-
tivas’. Dono do segundo maior 
salário na Colina, o zagueiro ne-
gocia uma readequação finan-
ceira no contrato em vigência 
para seguir no clube, mas, por 
ora, perdeu a posição e braça-
deira para Ricardo Graça. Em 
recuperação de lesão na coxa 
direita, Cano foi outro intocável 
que iniciou o jogo no banco e foi 
substituído por Tiago Reis.

Com a lacuna deixada por 
Benítez, em vias de ser anun-
ciado pelo São Paulo, Marqui-
nhos Gabriel, ex-Cruzeiro, 
surge como opção no setor de 
criação. Com boa mobilidade 
e velocidade, se esforçou para 
se aproximar de Talles e Tia-
go. No quesito sorte, o reforço 
não tem do que se queixar. Da 
cobrança de falta desviada em 
David Lazari, o apoiador abriu 

CÉLIO MESSIAS/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO 

Marquinhos 
Gabriel (D) 

vibra após 
marcar o gol 

do Vasco e 
abrir o placar 
no Ronaldão

 > Poços de Caldas, Minas Gerais
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Vasco

o placar, aos 33 minutos.
Melhor, o Vasco já chegara 

com perigo na bela finalização 
de Andrey e depois numa boa 
jogada individual de Bruno Go-
mes. Pouco depois, o mesmo vo-
lante vacilou, perdeu uma bola 
na entrada da área e contou 
com a eficiência de Lucão para 
defender chute de Amarildo. 
Com a marcação encaixada, o 
Vasco sofreu poucos riscos.  

No início do segundo tem-
po, Tiago Reis, de cabeça, quase 
aumentou a vantagem. Após a 
defesa à queima-roupa de Pas-
sarelli, Gabriel Pec perdeu uma 
chance clara no rebote. A pres-
são parou por aí. Ao diminuir o 
ritmo, o Vasco atraiu a Calden-
se. Atento, Marcelo Cabo ten-
tou renovar o ânimo da equipe 
com a entrada de Léo Matos, 
Juninho, Vinícius e Cano. Mas 
na 22ª finalização, os donos da 
casa chegaram ao empate com 
Bruno Oliveira. Livre de mar-
cação, ele chutou no canto, sem 
chances para Lucão.

A vantagem, que era míni-
ma, ficou no limite com o re-
sultado parcial e aumentou a 
tensão no Ronaldão. Na base do 
chuverinho, a Caldense levou 
perigo e deu trabalho ao goleiro 
vascaíno. O drama durou até 
o minuto final, com direito ao 
goleiro Passarelli na área na úl-
tima tentativa da Caldense.

Local: Estádio Doutor Ronaldo Junqueira
Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo 
(SP). Gols: 1º tempo - Marquinhos Gabriel 
(33 minutos). 2º tempo - Bruno Oliveira 
(36 minutos).  Público e renda: Jogo com 
os portões fechados

Passarelli, Danilo Belão, Jonathan, 
Guilherme Martins e Verrone; Gabriel 
Tonini, Lucas Silva, David Lazari 
(Dênis), Bruno Oliveira e Rafael Peixoto 
(Rincon); Amarildo (Denílson). 
Técnico: Marcus Paulo Grippi

Lucão, Zeca n (Léo Matos n ), Ernando, 
Ricardo Graça e MT (Leandro Castan); 
Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel 
(Juninho n ); Gabriel Pec (Vinícius), Talles 
Magno e Tiago Reis (Cano). 
Técnico: Marcelo Cabo

CALDENSE 1 1

VASCO 1 1

FICHA DO JOGO

A marcação 
forte foi a 
tônica do duelo 
em Poços de 
Caldas e o 
Vasco levou  
a melhor

CÉLIO MESSIAS/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO 

A Caldense 
equilibrou 
o jogo, no 
segundo 

tempo, e deu 
trabalho

WAGNER SIDNEY SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 

LUCÃO: Fez boas defesas. Sem culpa 
no gol da Caldense. NOTA: 6

ZECA: Seguro na defesa. NOTA: 5,5

LÉO MATOS: Importante na 
marcação, pouco foi à frente. NOTA: 5

ERNANDO: Cortou bolas importan-
tes no segundo tempo, sob pressão da 
Caldense. NOTA: 6,5

RICARDO GRAÇA: Arriscou alguns 
lançamentos e não comprometeu no 
resultado para o Vasco. NOTA: 6

MT: Criou as principais jogadas do 
Vasco, mas cansou no fim. NOTA: 6,5

LEANDRO CASTÁN: Entrou no fim 
para aumentar a força defensiva do 
Vasco. SEM NOTA

BRUNO GOMES: Quase entregou 
um gol para a Caldense, mas foi 
preciso nos desarmes. NOTA: 6,5

ANDREY: Foi bem nos passes e 
desarmes, mas vacilou no gol da 
Caldense. NOTA: 5,5

MARQUINHOS GABRIEL: Fez gol e 
deu qualidade nos passes no meio-cam-
po. Cansou no fim. NOTA: 7,5

JUNINHO: Trabalhou mais no 
aspecto defensivo para evitar a virada 
da Caldense. NOTA: 5,5

GABRIEL PEC: Arriscou uma 
bicicleta e perdeu um gol quase 
embaixo das traves. NOTA: 7

VINICIUS: Nada acrescentou para o 
sistema ofensivo do Vasco. NOTA: 5

TIAGO REIS: Perdeu gol de cabeça 
quase debaixo do gol. NOTA: 4,5

CANO: Entrou no fim. SEM NOTA.

TALLES MAGNO: Apagado durante 
todo o jogo. NOTA: 5

MARCELO CABO: Montou uma 
equipe mais leve, que fez ótimo 
primeiro tempo, mas recuou o time na 
segunda etapa, o que ocasionou o 
empate da Caldense e a pressão do 
time mineiro. NOTA: 6

Teve um primeiro tempo apagado, mas 
cresceu no segundo, fez um gol e 
pressionou o Vasco em busca da vitória 
que lhe daria a classificação. Amarildo e 
David Lazari foram os destaques

VASCO

CALDENSE

ATUAÇÕES
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Ricardinho chega 
ao Rio para fechar 
com o Botafogo
Pedido do treinador Marcelo Chamusca, meia foi ao Nilton 
Santos fazer exames médicos antes de assinar o contrato

R
icardinho, de 35 anos, já 
está no Rio para assinar 
contrato com o Botafo-

go. Reforço para o meio-cam-
po, o veterano foi um pedido 
do técnico Marcelo Chamus-
ca, que trabalhou com ele no 
Ceará. Ricardinho foi ao Es-
tádio Nilton Santos, ontem, 
para fazer exames médicos 
antes de assinar contrato. 

A posição de meio-campo é 
considerada carente no elen-
co alvinegro. Recentemen-
te, o Botafogo perdeu Bruno 
Nazário para o América-MG. 
Atualmente, o Glorioso con-
ta com o recém-chegado Feli-
pe Ferreira e o jovem Cesinha.

Ricardinho defendeu o 
Ceará desde 2013, onde con-
quistou quatro títulos esta-
duais (2013, 2014, 2017 e 2018) 
e dois da Copa do Nordeste 
(2015 e 2020). Ele tem 35 gols 
marcados em 309 jogos pelo 
Vozão. Em 2020, perdeu es-
paço com o técnico Guto Fer-
reira após o começo do Brasi-
leirão, tendo feito apenas 10 
partidas. Na nova temporada, 
ainda não entrara em campo.

Ricardinho também já ves-
tiu as camisas de Juventude, 
Iraty, Caxias, Linense, XV de 
Piracicaba, Londrina, Ponte 
Preta e Al-Ettifaq, da Arábia 
Saudita. Ao todo, o Botafogo 
já acertou com seis reforços 
para 2021. São eles: o zagueiro 
Gilvan, os atacantes Ronald e 
Marcinho, o meia Pedro Cas-
tro, o goleiro Douglas Borges 
e o lateral Jonathan.

Apesar de não ser mais jo-
gador do Botafogo, Keisuke 
Honda ainda pode ajudar o 
Alvinegro. O japonês, que re-
centemente acertou com o 
Neftçi Baku, do Azerbaijão, 
possui projetos para divulgar 
o clube de General Severiano 
no Japão Em fevereiro, ele ad-
quiriu 50 pacotes de sócios-
-torcedores VIP, que o clube 
vai sortear para os torcedo-
res por meio de concursos 
culturais.

Além disso, Honda tem o 
desejo de se tornar embai-
xador do Botafogo no Japão. 
Para isto, ofereceu levar as 

DIVULGAÇÃO / CEARÁ

Botafogo

O meia 

Ricardinho 

trabalhou 

com o técnico 

Marcelo 

Chamusca no 

Ceará 

equipes de bases do Alvinegro 
para jogar torneios amisto-
sos no Oriente, algo que está 
sendo estudado pela diretoria 
alvinegra.

“Ele se encantou tanto pelo 
Botafogo que entrar de sócio-
-proprietário. É uma pessoa 
muito séria, tenho muito res-
peito por ele, que já ofereceu 
para fazer jogos no Japão com 
o time de base, tudo pago por 
ele. É algo mais a longo prazo, 
mas está no meu radar. Nos 
falamos às vezes e isso mostra 
como ele tem carinho por esse 
clube”, disse o presidente.
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tabelaçoaço em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Os estaduais de São Paulo 
e Minas Gerais pararam por 
conta da crise de Saúde pro-
vocada, mais um vez, pelo co-
ronavírus. O Brasil, infeliz-
mente, ainda tem sofrido gra-
vemente e, mesmo com uma 
parte da população sendo 
vacinada, o vírus ainda está 
fazendo o país perder muita 
gente na luta contra a doen-
ça. É por isso que os governos 
desses estados, em situação 
alarmante, também resolve-
ram paralisar a bola, mesmo 
contra a vontade da Federa-
ção Paulista de Futebol. Isso 
ainda vai dar o que falar...

PARALISOU

FOI NO SUOR 

O 
Vasco se classificou na 1ª fase da Copa do 
Brasil, contra a Caldense, e arrecadou R$ 
675 mil com a ida à 2ª fase. Claro que esta-

mos falando de um time que faz parte da Série 
D do Brasileirão, mas todos estavam receosos. A 
equipe da casa já havia vencido Cruzeiro e Amé-
rica-MG em 2021. E o que vimos no 1º tempo foi 
um Vasco controlando a partida, atacando e tendo 
papel tático crucial na montagem e recuperação 
de jogadas. Marcelo Cabo orientava os comanda-
dos de forma técnica. Não era um “vamos, vamos” 
como estamos habituados. Falava sobre pressão 
na linha de marcação, orientava os pontas para 
fazerem o facão e o time teve diversas chances, 
apesar do placar magro e Germán Cano ter ficado 
no banco por não estar 100% fisicamente. O gol 
de Marquinho Gabriel, reforço para a temporada, 
contou com a sorte na cobrança de falta. Sorte é 
do jogo e que bom que, mesmo sendo um 1 a 1 no 
suor, o Gigante seguiu vivo. Resultado para abrir 
o olho porque agora é a Tombense na 2ª fase e há 
a luta para classificar no Cariocão. 

 n Alef Manga. Esse foi o 
nome da fera que marcou o 
primeiro gol da vitória por 
3 a 0 do Volta Redonda con-
tra o Castanhal-PA, pela 
Copa do Brasil. O atacan-
te recebeu, deu uma linda 
caneta, chapelou o goleiro 
e ainda cravou. É pintura 
para ver e rever. Aliás, o 
Voltaço avançou na Copa 
do Brasil e ainda garantiu 
mais R$ 675 mil para os co-
fres do clube. Grande fase 
do líder do Cariocão!

QUE GOLAÇO  
DO VOLTAÇO

ESSA EU NUNCA VI

 nEu já vi muro sendo picha-
do por conta de protesto. Já 
vi muro de rival sendo zoado 
por outros rivais. Mas muro 
da sede do clube, atual cam-
peão brasileiro, ser pichado 
pedindo contratação de joga-
dor... Essa foi a primeira vez. 
As paredes da Gávea foram 

vandalizadas e os responsá-
veis pediram a contratação do 
lateral Rafinha, ídolo do clu-
be. Tudo bem que a história 
do jogador é magnífica, mas 
não há chance de aprovação 
com atitude que só prejudica 
um patrimônio do Flamengo. 
Haja paciência. E noção.

PRÓXIMOS JOGOS

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 / HOJE

Flamengo x Resende 21h Maracanã

4ª RODADA / AMANHÃ

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

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/ 

V
R

FC

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Na estreia como titular, Marquinhos Gabriel marcou o gol ontem
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Fluminense

Quebrar escritas, o desafio de Fred
Atacante pode se tornar segundo maior artilheiro da história do clube e segundo maior goleador do Brasileiro

F
red se reapresentou ao 
lado dos seus companhei-
ros de Fluminense, após 

um período de dez dias de 
mini-férias por conta da clas-
sificação direta para a Liber-
tadores. Aos 37 anos, ele inicia 
a sua décima temporada ves-
tindo a camisa tricolor e vê em 
2021 alguns objetivos pessoais 
importantes.

Com 177 gols pelo clube das 
Laranjeiras, se tornará o segun-
do maior artilheiro da história 
do Fluminense, caso faça oito 
gols na atual temporada. Fred 
tem sete a menos que Orlando 
Pingo de Ouro, ex-jogador tri-
color dos anos de 1950 e 1960, 
que marcou 184 gols pelo clube 
carioca. Com 319 gols, a tarefa 
de ultrapassar Waldo é bastan-
te complicada, principalmente 
porque Fred deverá se aposen-
tar no meio de 2022.

Outra marca pessoal que 
Fred poderá atingir em 2021 é 
a de segundo maior artilheiro 
da história do Brasileiro. Com 
152 gols, ele está a um de igua-
lar Edmundo e dois de empa-
tar com Romário. Caso mar-
que três gols na competição, o 
atacante do Fluminense ficará 
apenas atrás de Roberto Dina-
mite que tem 190 gols.

Caso repita os seus núme-
ros da última temporada, Fred 
conseguiria se tornar o segun-
do maior artilheiro da história 
dos Brasileiro. Porém, em 2021, 
devido a um problema judicial 
com o Cruzeiro, Fred somente 
chegou ao Fluminense no meio 
da temporada.

De maneira completa, Fred 
disputou pelo Fluminense as 
temporadas de 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
Em 2016, o centroavante co-
meçou o ano no Tricolor, mas 
se transferiu para o Atlético-
-MG durante o Brasileiro. Em 
2020, não participou da pré-

O atacante 

Fred pode 

tornar a sua 

biografia no 

Fluminense 

ainda mais 

marcante

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

-temporada do Flu e disputou 
apenas 28 jogos, sendo 24 no 
Brasileiro, três no Carioca e um 
pela Copa do Brasil. Ele fez cin-
co gols.

Em 2009, Fred fez 22 gols 
em 36 jogos pelo Fluminen-
se, no ano seguinte marcou 18 
gols em 28 jogos. Em 2011, teve 

a sua temporada mais golea-
dora com 34 gols em 43 jogos. 
No seu ano mais vitorioso pelo 
Fluminense, que foi em 2021, 
o centroavante fez 30 gols em 
45 jogos. Em 2013, Fred teve a 
sua pior temporada pelo clu-
be carioca. Ele marcou ape-
nas oito vezes em 25 jogos. Em 

2014, ano em que defendeu a 
Seleção na Copa do Mundo, o 
atacante fez 27 gols em 46 jo-
gos. Em seu último ano com-
pleto pelo Flu na sua primeira 
passagem, Fred fez 22 gols em 
42 jogos. Em 2016, o artilheiro 
se despediu do Tricolor com 11 
gols em 22 partidas.

Com 177 gols 

pelo Flu, Fred 

se tornará 

o segundo 

maior arti-

lheiro da his-

tória do clube 

se fizer oito 

gols na atual 

temporada


