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VALENTIM NO CUIABÁ
O Cuiabá anunciou a contratação do
técnico Alberto Valentim, ex-Botafogo,
Vasco e Palmeiras para a temporada 2021.

VASCO

Pedro custará R$ 88,22
milhões, indica documento

Talles Magno: cirurgia
é bem-sucedida

Demonstrativo mostra valor que o clube desembolsará por contratar atacante

GILVAN DE SOUZA

FLAMENGO

Jogador fará
fisioterapia em
período integral a
partir de segunda

MARCELO CORTES / FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

O

demonstrativo do Flamengo de 2020, que
foi entregue ao Conselho Fiscal do clube
para exame e parecer, indica o
valor total que o Rubro-Negro
desembolsará por ter contratado Pedro junto à Fiorentina,
da Itália. Na página 52 do documento, no tópico “eventos
subsequentes”, constam as seguintes 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 demonstrativo financeiro,
que pode sofrer alterações
caso o Conselho Fiscal solicite, antes de ser enviado ao

Conselho Deliberativo para
votação, o Flamengo pagará
à Fiorentina por Pedro em
parcelas durante cinco anos.
Pedro tem 23 anos e chegou ao Flamengo no come-

FLUMINENSE

Libertadores como ‘trunfo’

ço de 2020, por empréstimo
com passe fixado em contrato. Após se destacar com
a camisa rubro-negra, com
direito à convocação para
a seleção brasileira, a diretoria decidiu fazer uma engenharia financeira e realizar a compra junto à equipe
italiana.
Até o momento, Pedro
disputou 56 partidas pelo
Flamengo e marcou 24 gols,
sendo 23 pela temporada
2020 e um pela temporada
2021. Atualmente, o atacante
está no departamento médico tratando uma lesão muscular na coxa esquerda e não
tem prazo de retorno.
A tendência é que o jogador fique pelo menos 15 dias
longe dos gramados e é dúvida para a final da Supercopa
do Brasil no dia 11, contra o
Palmeiras.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Bruno Henrique
marcou um dos gols da
vitória sobre o Bangu

Matheus
Babi está
na mira do
Tricolor

MUITO ACIMA DOS DEMAIS

F

da Europa para saber se está
ou não nos planos do Palmeiras para 2021.
O Fluminense está otimista com as duas negociações.
Prova disso é que o Tricolor
não possui um plano B caso
as contratações fracassem.

BOTAFOGO

Zagueiro e volante na mira
Alvinegro quer compensar saídas de Benevenuto e Zé Welison
O Botafogo ainda não está
satisfeito com o elenco para
a disputa da temporada e segue no mercado em busca de
um zagueiro e um volante
para a equipe.
Marcelo Chamusca revelou, após o empate em 1 a
1 contra o Madureira, pelo
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
diferentes do Zé Welison.
Do Marcelo vamos buscar.
As duas posições vamos bus-

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Chamusca em busca de reforços

car no mercado, com calma
e tranquilidade. É um momento que não é fácil porque
uma boa parte dos jogadores está empregada jogando
Estaduais, Copa do Brasil e
competições importantes.
Se for de clube do Nordeste,
tem Copa do Nordeste ativa”,
afirmou Chamusca.
O Botafogo anunciou ontem a contratação do lateral-esquerdo 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.

sem intercorrência. Vai receber alta hoje (ontem), no
fim do dia, e amanhã (hoje)
já inicia a fisioterapia em
casa. O retorno ao clube está
previsto para a próxima segunda-feira para o início da
fisioterapia em tempo integral”, afirmou o diretor médico Gustavo Caldeira.
Ainda não foi divulgado
pelo Vasco o tempo de recuperação do jogador. No
entanto, esse tipo de lesão
dura cerca de dois meses de
recuperação.

Edilson Silva

n e-mail: edilson.silva@odia.com.br

VITOR SILVA / BOTAFOGO

fez uma proposta mais alta,
mas quer 60% dos direitos.
Já Willian Bigode sinalizou que gostou da proposta
do Fluminense, mas só definirá seu futuro nos próximos
dias. O atacante espera o técnico Abel Ferreira retornar

Talles se apresenta na segunda

em grandefase

Torneio continental é atrativo para o Tricolor acertar com Babi
O Fluminense segue em busca de reforços para a Libertadores. Os principais alvos
continuam sendo os atacantes Matheus Babi, do Botafogo, e Willian Bigode, do Palmeiras. Ainda nesta semana,
o Tricolor pode ter novidades em relação aos atletas.
De acordo com o “UOL”, o
clube se reunirá com os empresários de Babi e o Serra
Macaense, detentor de seus
direitos econômicos. A equipe 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 morando no Rio de Janeiro.
Para contratar o jogador,
que atualmente está emprestado ao Botafogo, o Fluminense fez uma proposta de 1
milhão de euros (R$ 6,7 milhões) por 25% dos direitos
econômicos. O Athletico-PR

Talles Magno foi submetido a uma operação, pela
equipe médica do Vasco, na manhã de ontem.
A artroscopia no joelho
esquerdo foi considerada
um sucesso. Talles se lesionou em um treino no
último domingo e o procedimento foi necessário.
O atacante começará o
processo de fisioterapia
hoje, em casa. De acordo
com o cronograma do clube, Talles deverá se apresentar na segunda-feira e
passará por um cuidado
integral.
“Talles Magno foi submetido 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 cirurgia transcorreram

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 sétima 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 apresentados 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...
ARRUMA ESSA ZAGA, CABO!
N Três gols de bola parada nos dois últimos jogos do Campeonato Carioca. Dois contra o Madureira e um contra o
Fluminense. 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...
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

QUE SITUAÇÃO...
N O meia Fredy Guarín, ex-jogador 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 colombiano visivelmente alterado por
algum entorpecente, cheio
de sangue na roupa e sendo
levado à força. Se agrediu alguém tem que arcar com as
consequências. Mas ele precisa de ajuda psicológica. Desde
o Vasco já vinha mostrando
problemas nesse sentido.

DIVULGAÇÃO

Pedro, em
recuperação
de lesão, é
dúvida para
a final da
Supercopa

JOGADOR DE ELITE
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 passagem do uruguaio e fica
transparente no número
de cartões amarelos. Apenas 1 advertência em 103
jogos. É algo assustador e
que segue encantando a
torcida do Flamengo e de
outros clubes também.

