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Segundo demonstrativo 
financeiro, atacante custará 
R$ 88,22 milhões aos cofres 

do Flamengo. P. 4 e 5
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Botafogo

Reforços na mira do Alvinegro
Chamusca admite procura por zagueiro e volante para compensar saída de Benevenuto e Zé Welison

O 
Botafogo ainda não está 
satisfeito com o elenco 
para a disputa da tem-

porada e segue no mercado 
em busca de um zagueiro e 
um volante para a equipe.

O técnico Marcelo Cha-
musca revelou, após o empa-
te em 1 a 1 contra o Madurei-
ra, pelo Campeonato Carioca, 
que quer compensar a saída 
de Marcelo Benevenuto para 
o Fortaleza e de Zé Welison 
para o Sport.

“Temos atletas chegando, 
claro, com características di-

Chamusca 
quer reforços 

para a 
temporada 

VITOR SILVA / BOTAFOGO

ferentes do Zé Welison. Do 
Marcelo vamos buscar. As 
duas posições vamos bus-
car no mercado, com calma 
e tranquilidade. É um mo-
mento que não é fácil porque 
uma boa parte dos jogado-
res está empregada jogando 
Estaduais, Copa do Brasil e 
competições importantes. Se 
for de clube do Nordeste, tem 
Copa do Nordeste ativa. Esta-
mos analisando possibilida-
des com (Eduardo) Freeland 
e diretoria, mas provavelmen-
te devemos, sim, buscar mais 

um zagueiro e um volante 
para compor a saída dos dois 
atletas”, declarou Marcelo 
Chamusca.

RAFAEL CARIOCA É ANUNCIADO
O Botafogo anunciou ontem a 
contratação do lateral-esquer-
do Rafael Carioca, que estava 
no Vitória. O jogador de 28 
anos, que estava no Rio desde 
a última semana, assinou até o 
fim desta temporada.

Rafael é um velho conhe-
cido do técnico Marcelo Cha-
musca. O jogador trabalhou 

com o treinador no Ceará, 
chegando inclusive a marcar 
um dos gols na estreia do co-
mandante à frente do Vozão. 
Pela equipe cearense, foram 
25 jogos e três gols marcados.

Rafael não estava nos pla-
nos do Vitória para 2021. 
Além do clube baiano, o late-
ral já defendeu Vila Nova, In-
ternacional, Resende, Caxias, 
Paraná, Ceará, CRB, Red Bull 
Brasil e Bragantino. No Bo-
tafogo, ele disputará posição 
com Guilherme Santos, Hugo, 
Lucas Barros e Paulo Victor.

Anunciado ontem, o 
lateral Rafael Carioca 
é um velho conhecido 
do técnico Marcelo 
Chamusca. O jogador 
trabalhou com o 
treinador no Ceará



O DIA I SEXTA-FEIRA, 2.4.2021 ATAQUE   3O DIA I SEXTA-FEIRA, 2.4.2021 ATAQUE   3

Vasco

Talles precisou 

passar pelo 

procedimento 

após se 

lesionar em 

um treino 

no último 

domingo

Artroscopia de Talles 
Magno é bem-sucedida 
Atacante se apresenta na segunda e passará por fisioterapia em período integral 

T
alles Magno foi submeti-
do a uma operação, pela 
equipe médica do Vasco, 

na manhã de ontem. A artros-
copia no joelho esquerdo foi 
considerada um sucesso. Tal-
les se lesionou em um treino 
no último domingo e o proce-
dimento foi necessário.

O atacante começará o pro-
cesso de fisioterapia hoje, em 
casa. De acordo com o crono-
grama do clube, Talles deverá 
se apresentar na segunda-fei-
ra e passará por um cuidado 
integral.

“Talles Magno foi submeti-
do a uma artroscopia no joelho 
esquerdo, devido a uma lesão 
no menisco lateral. A cirurgia 
foi considerada por nós um 
sucesso. Todos os passos da ci-
rurgia transcorreram sem in-
tercorrência. Vai receber alta 
hoje (ontem), no fim do dia, e 
amanhã (hoje) já inicia a fisiote-
rapia em casa. O retorno ao clu-
be está previsto para a próxima 
segunda-feira para o início da 
fisioterapia em tempo integral”, 
afirmou o diretor médico Gus-
tavo Caldeira.

Ainda não foi divulgado 
pelo Vasco o tempo de recupe-
ração do jogador. No entanto, 
esse tipo de lesão dura cerca 
de dois meses de recuperação. 

ESTREIAS À VISTA

Recém-chegados ao Vasco, os 
atacantes Morato e Léo Jabá 
devem fazer suas estreias pelo 
clube em breve. Segundo o site 
“GE”, os dois participaram de 
um jogo-treino na última quar-
ta-feira contra o elenco sub-20 
e ficaram mais próximos de 
atuar. Morato, inclusive, che-
gou a marcar um dos gols da 
atividade, vencida pelo elenco 
principal por 4 a 2. 

Figueiredo, que foi bem ao 
entrar no segundo tempo con-
tra o Fluminense, na última 
terça-feira, e Tiago Reis, duas 
vezes, completaram o placar.

De acordo com o técnico 
Marcelo Cabo, a ideia é relacio-
nar Léo Jabá e Morato já para 
a partida de amanhã, contra 
o Bangu, às 21h05, em Volta 
Redonda. 

DANIEL CASTELO BRANCO

O Vasco não 
divulgou 
o tempo de re-
cuperação de 
Talles Magno, 
mas esse tipo 
de lesão dura 
cerca de dois 
meses de 
recuperação 
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Flamengo

Em recuperação 
de lesão, Pedro 
é dúvida para a 
Supercopa do 
Brasil, diante do 
Palmeiras, no dia 11

Pedro custará 
R$ 88,22 milhões, 
aponta documento
Demonstrativo financeiro mostra valor que o Rubro-Negro 
desembolsará pela contratação do atacante junto à Fiorentina

O 
demonstrativo do Fla-
mengo de 2020, que foi 
entregue ao Conselho 

Fiscal do clube para exame e 
parecer, indica o valor total 
que o Rubro-Negro desem-
bolsará por ter contratado 
Pedro junto à Fiorentina, da 
Itália. Na página 52 do do-
cumento, no tópico “eventos 
subsequentes”, constam as se-
guintes informações sobre a 
aquisição do atacante

Valor: US$ 14 milhões.
Taxa bancária: 6,30.
Montante em real: R$ 

88,22 milhões.
Início do contrato: 01/2021.
Fim do contrato: 12/2025.
Ou seja, segundo o demons-

trativo financeiro, que pode so-
frer alterações caso o Conselho 
Fiscal solicite, antes de ser en-
viado ao Conselho Deliberativo 
para votação, Flamengo pagará 
à Fiorentina por Pedro em par-
celas durante cinco anos.

Pedro tem 23 anos e che-
gou ao Flamengo no come-
ço de 2020, por empréstimo 
com passe fixado em contrato. 
Após se destacar com a cami-
sa rubro-negra, com direito 
à convocação para a seleção 
brasileira, a diretoria decidiu 
fazer uma engenharia finan-
ceira e realizar a compra jun-
to à equipe italiana.

Até o momento, Pedro dis-
putou 56 partidas pelo Fla-
mengo e marcou 24 gols, sen-
do 23 pela temporada 2020 
e um pela temporada 2021. 
Atualmente, o atacante está 
no departamento médico tra-
tando uma lesão muscular na 
coxa esquerda e não tem pra-
zo de retorno. A tendência é 
que o jogador fique pelo 15 
dias longe dos gramados e é 
dúvida para a final da Super-
copa do Brasil no dia 11, con-
tra o Palmeiras.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

Até o momento, 
Pedro disputou 
56 partidas pelo 
Flamengo e marcou 
24 gols, sendo 23 pela 
temporada 2020 e 
um pela 2021
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Flamengo

Depois do jogo de quarta-feira contra o Bangu, Gabigol chegou a 71 gols com a camisa rubro-negra

DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

 N O atacante Gabigol está perto 
de bater mais um recorde com a 
camisa do Flamengo. Após ba-
lançar as redes contra o Bangu, 
na última quarta-feira, o camisa 
9 chegou a 71 gols com a camisa 
rubro-negra e está perto de se 
tornar o maior artilheiro do clu-
be no século XXI.

Gabigol está atrás apenas 
de Renato Abreu, que defendeu 

o clube entre 2005 e 2007 e, 
depois, de 2010 a 2013. O meia 
marcou 73 vezes pelo Flamen-
go no século e está isolado na 
liderança. Bruno Henrique está 
em terceiro, com 57 gols, mas 
muito longe dos dois primeiros 
colocados.

Na próxima segunda-feira, 
contra o Madureira, às 21h, Gabigol 
terá a chance de atingir a marca. 

GABIGOL PERTO DE NOVO RECORDE

 N 1º – RENATO ABREU – 73 GOLS

 N 2º – GABIGOL – 71 GOLS

 N 3º – BRUNO HENRIQUE – 57 
GOLS

 N 4º – OBINA – 47 GOLS

 N LÉO MOURA – 47 GOLS

ARTILHEIROS DO FLA NO SÉCULO XXI

 N VÁGNER LOVE – 47 GOLS

 N 7º – HERNANE BROCADOR – 
45 GOLS

 N 8º – EDÍLSON – 44 GOLS

 N 9º – GUERRERO – 43 GOLS

 N 10º – DIEGO – 39 GOLS

 N No dia seguinte à vitória por 3 a 0 
sobre o Bangu, quando o Flamen-
go utilizou a equipe considerada 
titular pela primeira vez na tem-
porada 2021, apenas os reservas 
e atletas não relacionados para 
o jogo do Campeonato Carioca 
trabalharam ontem em campo. 
A atividade no Ninho do Urubu 
teve preocupação com o volante 

Richard Rios, que sofreu um trauma 
no tornozelo esquerdo. Mas, de acor-
do com o clube, ele realizou exames 
que não constataram fratura no local.

O atleta iniciou tratamen-
to imediato no CT. O colombiano 
Richard tem 20 anos e disputou 
quatro jogos com a equipe alter-
nativa do Flamengo, sob o coman-
do de Maurício Souza, no início do 

Campeonato Carioca. Saiu do 
banco contra Macaé, Resende, 
Botafogo e Boavista, atuando, 
ao todo, por 94 minutos.

Hoje, já contando com os ti-
tulares, o Flamengo volta a trei-
nar no Ninho do Urubu, de olho 
na partida contra o Madureira, 
na na segunda, pela oitava ro-
dada da Taça Guanabara. 

VOLANTE RICHARD RIOS SOFRE TRAUMA NO TORNOZELO

Para marcar o Dia da Mentira, o perfil do Brasileirão no Twitter 
publicou um vídeo do anúncio de Balotelli no Flamengo 
guardado em seus arquivos para “trollar” os seguidores. Logo 
no início, são exibidos alguns lances do atleta com a camisa da 
seleção da Itália. 

DIA DA MENTIRA

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O



6   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 2.4.2021  I  O DIA6   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 2.4.2021  I  O DIA

Fluminense

Liberta  é 
‘trunfo’ 
tricolor para 
ter Babi
Disputa do torneio continental é atrativo para o 
Fluzão acertar com o atacante alvinegro

O 
Fluminense segue em 
busca de reforços para 
a Libertadores. Os prin-

cipais alvos continuam sendo 
os atacantes Matheus Babi, do 
Botafogo, e Willian Bigode, do 
Palmeiras. Ainda nesta sema-
na, o Tricolor pode ter novi-
dades em relação aos atletas.

De acordo com o “UOL”, o 
clube se reunirá com os em-
presários de Babi e o Serra 
Macaense, detentor de seus 
direitos econômicos. A equi-
pe das Laranjeiras tem como 
“trunfo” o fato de disputar 
a Libertadores, já que Babi 
não deseja disputar a Série B. 
Além disso, o jogador teria a 
chance de continuar moran-
do no Rio de Janeiro.

Para contratar o jogador, 
que atualmente está empres-
tado ao Botafogo, o Flumi-
nense fez uma proposta de 1 
milhão de euros (R$ 6,7 mi-
lhões) por 25% dos direitos 
econômicos. O Athletico-PR 
fez uma proposta mais alta, 
mas quer 60% dos direitos.

Já Willian Bigode sinali-
zou que gostou da proposta 
do Fluminense, mas só defi-

VITOR SILVA / BOTAFOGO

nirá seu futuro nos próximos 
dias. O atacante espera o téc-
nico Abel Ferreira retornar da 
Europa para saber se está ou 
não nos planos do Palmeiras 
para 2021. O Fluminense está 
otimista com as duas negocia-
ções. Prova disso é que o Trico-
lor não possui um plano B caso 
as contratações fracassem.

CALEGARI EM ALTA

Um dos destaques do Flumi-
nense na última temporada, 
o lateral-direito Calegari está 
na mira de clubes do futebol 
brasileiro e do exterior. Ape-
sar dos holofotes na promes-
sa, o Tricolor afirmou que não 
recebeu nenhuma proposta 
ou sondagem de nenhum clu-
be pelo jogador.

Calegari teve seu contrato 
estendido pelo Fluminense 
até 2025, com multa de 40 
milhões de euros (aproxima-
damente R$ 268 milhões). O 
jogador de 19 anos chegou ao 
clube aos 12 e já teve partici-
pação em várias seleções de 
base. Pelo profissional, o late-
ral atuou em 27 jogos e ainda 
não balançou as redes.

Já Willian 

Bigode 

sinalizou que 

gostou da 

proposta do 

Fluminense, 

mas só defini-

rá seu futuro 

nos próximos 

dias

O fato de 

permanecer no 

Rio pode pesar 

para o acerto 

de Babi com o 

Fluminense
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Pai e agente de 
Haaland se reúnem 
com Barça e Real 
Atacante norueguês comunicou ao Borussia Dortmund que 
deseja sair do clube alemão na próxima janela de verão

U
m dos principais no-
mes para a próxima ja-
nela, o atacante Erling 

Haaland comunicou recente-
mente ao Borussia Dortmund 
o desejo de deixar o clube ale-
mão. Na manhã de ontem, 
o pai, Alf-Inge Haaland, e o 
empresário, Mino Raiola, se 
reuniram com o presidente 
do Barcelona, Joan Laporta. 
Horas depois, eles também fo-
ram flagrados em Madri, para 
um encontro semelhante com 
o mandatário do Real Madrid, 
Florentino Pérez.

Em cerca de duas horas de 
reunião, o Barcelona mostrou 
as suas intenções para con-
tratar o atacante norueguês 
de 20 anos. Os representan-
tes do jogador repassaram as 
informações das condições 
econômicas para uma possí-
vel transferência. O vínculo 
com o Borussia Dortmund vai 
até 30 de junho de 2024.

Nessa reunião de cerca de 
duas horas, o Barcelona mos-
trou as suas intenções para 
contratar o atacante norue-
guês de 20 anos. Por sua vez, 
os representantes do jogador 
repassaram as informações 
das condições econômicas 
para uma possível transfe-
rência. O vínculo dele com o 
Borussia Dortmund vai até 30 
de junho de 2024.

Em seguida, o pai e o em-
presário de Haaland pegaram 
a ponte-aérea e desembarca-
ram em Madri para uma reu-
nião com o clube merengue, 
conforme informações da rádio 
“Cope” e do diário “As”. A ideia 
dos representantes do jogador 

Haaland é o artilheiro da Liga dos Campeões, com 10 gols marcados

AFP

foi saber quanto Fiorentino Pé-
rez, presidente do Real Madrid, 
estaria disposto a investir na 
contratação do atacante.

Segundo informações do 
“Sport”, o Borussia Dortmund 
teria determinado um valor 
mínimo de 180 milhões de eu-
ros para negociar o norueguês. 
No entanto, o jogador teria no 
contrato com o clube alemão 
uma cláusula de saída por 75 
milhões de euros no verão de 

2022. Vale lembrar que Paris 
Saint-Germain e Manchester 
City também têm interesse na 
contratação atacante.

Erling Haaland é o artilhei-
ro da atual edição da Liga dos 
Campeões, com 10 gols mar-
cados. Na temporada, o ata-
cante soma 33 gols em 31 jo-
gos pelo Borussia Dortmund. 
Pela seleção da Noruega, ba-
lançou as redes seis vezes em 
cinco partidas.

Osaka cancela 
revezamento da 
tocha olímpica
Decisão foi tomada em virtude do 
aumento de casos de covid-19 na região

O Primeiro Ministro do Ja-
pão, Yoshihide Suga, infor-
mou que a passagem do re-
vezamento da tocha olímpi-
ca por Osaka foi cancelada. 
A tocha passaria pela cidade 
nos dias 13 e 14 de abril. As 
informações são da agência 
de notícias Reuters.

A decisão foi tomada 
após o governador e o pre-
feito de Osaka levarem a 
possibilidade de cancela-
mento a público diante do 
aumento dos casos de co-
vid-19 na região. “Os pedi-
dos para saídas não essen-

ciais e urgentes devem ser es-
crupulosamente respeitados 
durante o período das medi-
das mais estritas. Acreditamos 
que isso (revezamento) se en-
quadra na categoria de saídas 
não essenciais e é preciso evi-
tar aglomerações em Osaka”, 
disse o governador de Osaka 
Hirofumi Yoshimura ao jornal 
“The Mainichi”.

O Comitê Organizador do Jo-
gos não se pronunciou sobre a 
decisão dos políticos e não con-
firmou o que acontecerá com o 
revezamento nas datas previs-
tas para as cidades. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O meia Arthur e outros dois 

jogadores da Juventus foram 

flagrados em uma festa ilegal 

na casa do norte-americano 

Weston McKennie, também 

da equipe italiana, na noite de 

quarta-feira. Segundo a im-

prensa italiana, cerca de 20 

PASSE CURTO

pessoas estavam na festa, que 

contou com o argentino Paulo 

Dybala. A festa foi denunciada 

por vizinho para a polícia local. 

O jornal “La Repubblica” des-

tacou que todos os presentes à 

festa foram multados por viola-

rem as normas anti-covid.

MULTA POR FESTA ILEGAL NA ITÁLIA

Tocha 
olímpica: 

revezamento 
começou há 

uma semana, 
em meio à 
pandemia
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tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

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

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

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

5ª RODADA 

Resende 1 x 0 Volta Redonda Trabalhador

Boavista 0 x 2 Fluminense Elcyr Resende

Madureira 1 x 0 Bangu Conselheiro Galvão

Vasco 3 x 1 Macaé São Januário

Botafogo 0 x 2 Flamengo Nilton Santos

Nova Iguaçu 0 x 0 Portuguesa Laranjão

6ª RODADA 

Fluminense 2 x 3 Volta Redonda Bacaxá

Vasco 2 x 2 Madureira Los Larios

Bangu  0 x 0 Resende Laranjão

Boavista 1 x 1 Flamengo Bacaxá

Portuguesa 3 x 0 Macaé Giulite Coutinho

Nova Iguaçu 1  x 2 Botafogo Bacaxá

7ª RODADA  / TERÇA

Fluminense 1 x 1 Vasco Raulino de Oliveira

6ª RODADA / QUARTA

Macaé 1 x 3 Nova Iguaçu Los Lários

Botafogo 1 x 1 Madureira Giulite Coutinho

Flamengo  3 x 0 Bangu Raulino de Oliveira

6ª RODADA / ONTEM

Resende 0 x 1 Portuguesa Trabalhador

Volta Redonda 3 x 1 Boavista Raulino de Oliveira

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 16 7 5 1 1 13 3 10

 2º Volta Redonda 16 7 5 1 1 11 6 5

 3º Portuguesa-RJ 13 7 4 1 2 8 2 6

 4º Madureira 11 7 2 5 0 7 5 2

 5º Fluminense 10 7 3 1 3 8 9 -1

 6º Botafogo 10 7 2 4 1 7 5 2

 1º Nova Iguaçu 9 7 2 3 2 8 7 1

 2º Resende 8 7 2 2 3 4 9 -5

 3º Vasco 7 7 1 4 2 9 9 0

 4º Boavista 6 7 1 3 3 6 9 -3

 5º Bangu 5 7 1 2 4 1 7 -6

 6º Macaé 1 7 0 1 6 3 14 -11

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO meia Fredy Guarín, ex-jo-
gador do Vasco e atualmente 
no Millionarios, da Colômbia, 
foi preso na tarde de ontem 
com acusações de violência 
doméstica contra os próprios 
pais. Vários vídeos rodaram 
a internet com o colombia-
no visivelmente alterado por 
algum entorpecente, cheio 
de sangue na roupa e sendo 
levado à força. Se agrediu al-
guém tem que arcar com as 
consequências. Mas ele preci-
sa de ajuda psicológica. Desde 
o Vasco já vinha mostrando 
problemas nesse sentido. 

QUE SITUAÇÃO...
MARCELO CORTES / FLAMENGO

MUITO ACIMA DOS DEMAIS

F
oi um treino. Tudo bem que o Bangu não 
é um parâmetro muito bom para discutir 
sobre nível, além de conviver com salários 

atrasados. Mas segue sendo impressionante 
como o Flamengo titular é superior — e muito 
— a qualquer time carioca e da maioria no Brasil. 
Ceni decidiu colocar os titulares apenas na séti-
ma rodada do Carioca, com exceção de Gabigol, 
que já havia atuado em um jogo como titular. 
Além de os garotos terem dado muita conta do 
recado, o nível de futebol e o elenco apresenta-
dos pelo time da Gávea são muito superiores 
aos demais: 3 a 0 com gols de Arrascaeta, Gabi 
e Bruno Henrique, os grandes craques e ídolos 
do Flamengo, ao lado de Éverton Ribeiro. Eles 
elevam o patamar do time de Ceni. Vai ser muito 
difícil tirar o título das mãos do atual campeão. 
Por mais que veja o Fluminense em progressão, 
se jogar como atuou diante do Vasco, vai perder. 
Por quê? Qualidade. Eles não vão segurar o freio 
e, daqui até o fim do campeonato, será assim. 
Um desfile de bola está começando novamente...

Bruno Henrique 
marcou um dos gols da 

vitória sobre o Bangu

 n Arrascaeta teve duas 
temporadas para mostrar 
a todo torcedor rubro-
-negro do que era capaz. 
E continua fazendo isso 
em praticamente todos o 
jogos do Flamengo. Gols, 
assistências, confiança e 
títulos. Mas não só isso: 
disciplina marca essa pas-
sagem do uruguaio e fica 
transparente no número 
de cartões amarelos. Ape-
nas 1 advertência em 103 
jogos. É algo assustador e 
que segue encantando a 
torcida do Flamengo e de 
outros clubes também.

JOGADOR DE ELITE

ARRUMA ESSA ZAGA, CABO!

 nTrês gols de bola parada nos dois últimos jogos do Campeo-
nato Carioca. Dois contra o Madureira e um contra o Flumi-
nense. Assim tem sido a vida do Vasco no quesito defesa e 
que tem também desmoronado partidas em que o Gigante 
da Colina até joga melhor. Ernando deve entrar para tentar 
resolver, mas tem que contratar mais um. Não era pra ter 
deixado o Marcelo Alves sair...

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O


