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Noite de Tiago
4X2
Atacante brilha no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ao marcar três gols na vitória de virada do
Vasco sobre o Bangu, por 4 a 2, pelo Campeonato Carioca. Gabriel Pec também deixa a sua marca P. 7
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Flamengo

Rodrigo Caio está pronto para jogar
Zagueiro está recuperado da lesão muscular e pode estrear na temporada 2021, amanhã, contra o Madureira
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

CLUBE E OTÁVIO
ASSINARÃO
NOVO CONTRATO

O

sábado foi de muito
trabalho para os jogadores do Flamengo. Sob
o comando do técnico Rogério Ceni, o Rubro-Negro deu
continuidade à preparação
para encarar o Madureira,
amanhã, às 21h, no Estádio
Raulino de Oliveira, pela Taça
Guanabara.
A grande novidade na atividade foi a presença de Rodrigo
Caio de forma integral com os
demais companheiros. Recuperado de uma lesão muscular, o zagueiro está pronto para
estrear na temporada 2021.
Caso não volte a sentir mais
dores no local da contusão,
o camisa 3 será escalado no
time titular do Rubro-Negro
ao lado de Willian Arão.
Thiago Maia, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Matheuzinho, com lesão muscular, apareceram no
campo, mas fizeram trabalhos
em separado. Pedro, com contusão muscular de grau 2, fez
tratamento na parte interna
do Ninho.
O Flamengo volta a treinar
hoje antes de pegar o Madureira. A partida contra o Tricolor Suburbano será a última
antes da final da Supercopa
do Brasil, contra o Palmeiras,
no dia 11 de abril, em Brasília.

O jogo contra o
Madureira será o
último antes da final
da Supercopa do Brasil

Rodrigo
Caio treinou
normalmente
com o grupo

N Depois de uma longa negociação, Flamengo e Otávio chegaram a um acordo
para a extensão do contrato
do zagueiro. As conversas
começaram em outubro,
após o jovem atuar pelo
time profissional, no Campeonato Brasileiro, contra o
Palmeiras.
Nos últimos dias, entretanto, as duas partes chegaram a um acordo, e o novo
vínculo será assinado amanhã. A canetada seria dada
na última semana, mas os
empresários do jogador tiveram que se ausentar do
Rio de Janeiro para um outro
compromisso. Então, a reunião para finalizar o processo
de renovação acontecerá no
início desta semana.
O atual vínculo de Otávio
com o Flamengo vai até junho de 2022, mas a cúpula
rubro-negra entende que o
jogador está cumprindo bem
o papel de evolução desde
que chegou ao clube, em
2018, após passagem pela
equipe sub-15 do Internacional, e, dessa forma, dará
valorização salarial ao jovem
defensor.
Em 2020, embora tenha
apenas 18 anos, o zagueiro
entrou em campo 22 vezes
pelo time sub-20 e foi titular
em grande parte da temporada. Neste ano, ele foi relacionado pelo técnico Maurício Souza nas seis rodadas
iniciais da Taça Guanabara, mas acabou não sendo
acionado.
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Flamengo
DANIEL CASTELO BRANCO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Michael foi
contratado pelo
Flamengo junto
ao Goiás

O

Flamengo ainda não
quitou de forma integral o pagamento
ao Goiás pelo atacante Michael. No dia 25 de janeiro
deste ano, quando o Rubro-Negro deveria depositar 2,5
milhões de euros (na cotação
da época da transação, em janeiro de 2020) nas contas do
time goiano, a diretoria carioca conversou com o Esmeraldino e fez um novo acordo.
Na ocasião, o Flamengo
usou a boa relação que tem
com o Goiás e argumentou
que, por conta da pandemia
da covid-19, não iria conseguir efetuar o pagamento de
2,5 milhões de euros previstos
para o fim de janeiro. E, para
evitar multas que estavam
previstas em contrato caso
houvesse atraso, a cúpula rubro-negra se antecipou e negociou com o Esmeraldino.
Depois de alguns dias de negociações, o acordo foi selado
da seguinte forma: o Rubro-Negro pagou a metade deste
montante (1.250 milhões de
euros) no dia 1º de fevereiro e
a outra metade foi parcelada
em cinco vezes (250 mil euros
cada) até o fim do ano, sendo a
última parcela em novembro.
Após receber as garantias
bancárias referentes às parcelas de 250 mil euros, o Goiás,
mesmo com dificuldades financeiras, aceitou e assinou o
novo acordo. Na ocasião, o vice
financeiro, Rodrigo Tostes, foi
o responsável pela negociação
pelo lado do Flamengo.
Então, a situação do pagamento do Flamengo ao Goiás
por Michael está da seguinte
maneira:
05/02/2020: 2,5 milhões de
euros (já quitado)
15/07/2020: 1,4 milhão de
euros (já quitado)

Michael: clube não quitou
pagamento de forma integral
Rubro-Negro tem parcelas referentes à compra do atacante até o fim de 2021
01/02/2021: 1.250 milhões
de euros (já quitado)
01/04/2021: 1,1 milhão de
euros (já quitado)
5 parcelas de 250 mil euros que serão pagas até o fim
de 2021, sendo a última em
novembro.

TOTAL DA OPERAÇÃO

O Flamengo oficializou o
custo total para contratar
Michael junto ao Goiás em
2020. Como O DIA antecipou, no demonstrativo
financeiro de 2020 consta
que o Rubro-Negro desem-

bolsou R$ 38,49 milhões,
entre o montante pago ao
Esmeraldino incluindo custos da operação, como luvas
do jogador e comissionamento do empresário, para
contratar Michael.
Na parte de “composição

das adições do ativo intangível”, está descrito da seguinte forma: gasto de R$ 33,96
milhões com “valor reconhecido, incluindo custos necessários”, e R$ 4,53 milhões
com “custos de transação/
intermediação”.
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Botafogo

Alvinegro encara a Portuguesa
Time de Marcelo Chamusca busca ser “forte e encardido”, como define o meia Ricardinho
VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

R

icardinho fez sua estreia
pela Botafogo na última
rodada do Carioca, contra o Madureira. Apesar de
ter entrado somente aos 34
minutos da segunda etapa, o
jogador conseguiu ir bem e
mostrar bastante serviço. O
meia vibrou com o desempenho e projetou uma evolução
da equipe alvinegra, que enfrenta a Portuguesa, hoje, às
17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.
“Vamos evoluir naturalmente e temos uma margem grande para esse crescimento. Tem
sido nos jogos e é importante a
gente buscar essa vitória e ganhar mais confiança. Isso ajuda o grupo a se sentir melhor
dentro das partidas. Acredito
que a maneira como saem as
vitórias e os gols vai criando
entrosamento na equipe e as
coisas vão acontecendo naturalmente”, afirmou, completando: “Temos que nos cobrar
cada vez mais para que a gente possa chegar no nível que a
gente espera pelo menos para
esse início de trabalho. Ser um
Botafogo forte, encardido no
sentido de os adversários respeitarem e verem que do outro
lado tem uma equipe muito
forte a ser batida”.
Ricardinho destacou ainda
a importância de um ambiente
familiar dentro do grupo: “Essa
evolução de todos como grupo,
como unidade, só vai acontecer
se existir um ambiente familiar dentro do vestiário, ambiente bom para podermos ter
liberdade de nos cobrarmos e
buscarmos essa evolução diariamente. O processo tem sido
esse e durante os jogos o professor corrige, faz experiências.
Esse é o processo de construção, de unidade e de time. E é
um ambiente familiar”, completou Ricardinho.

Ídolo do Ceará, Ricardinho
chegou ao
Botafogo a
pedido de
Chamusca
e estreou
diante do
Madureira

Ricardinho
destaca a
importância de
um ambiente
familiar dentro
do grupo
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VITOR SILVA/BOTAFOGO
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TAÇA GUANABARA 2021
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

CLASSIFICAÇÃO
CLUBES
PT
Flamengo
16
Volta Redonda 16
Portuguesa-RJ 13
Madureira
11
Fluminense
10
Vasco
10
Botafogo
10
Nova Iguaçu
9
Resende
8
Boavista
6
Bangu
5
Macaé
1

Semifinalistas

J
7
7
7
7
7
8
7
7
7
7
8
7

V
5
5
4
2
3
2
2
2
2
1
1
0

E
1
1
1
5
1
4
4
3
2
3
2
1

Taça Rio

D
1
1
2
0
3
2
1
2
3
3
5
6

GP
13
11
8
7
8
13
7
8
4
6
3
3

Zona neutra

GC
3
6
2
5
9
11
5
7
9
9
11
14

S
10
5
6
2
-1
2
2
1
-5
-3
-8
-11

Rebaixamento

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.

O paraguaio Gatito Fernández está se recuperando de lesões e ainda não estreou na temporada

Renovação com
Gatito está em pauta
Paraguaio deve seguir no clube, enquanto Diego Cavalieri perdeu
espaço com a chegada de Douglas Borges e tem futuro incerto

A

pós contratar Douglas
Borges, que tem sido
titular nas últimas partidas, o Botafogo começou a
discutir internamente a posição de goleiro. Segundo o site
“Globo Esporte”, a intenção
do clube é renovar com Gatito
Fernández, enquanto Diego
Cavalieri ainda tem seu futuro em dúvida.
Neste momento, os dois
arqueiros estão se recuperando de lesões e ainda não
estrearam na temporada.
Sobre a renovação de Gatito, os valores e tempo de
contrato ainda não estão definidos, mas a diretoria o vê
como ídolo e quer mantê-lo

A ideia da diretoria
é abrir as conversas
com Gatito até o
meio do ano, já que o
goleiro tem contrato
até o fim de 2021
nas próximas temporadas. A
ideia da diretoria é abrir as
conversas até o meio do ano,
já que o goleiro tem contrato
até o fim de 2021 e já poderia

assinar um pré-contrato.
Já Diego ainda tem seu futuro indefinido. O clube não
quer procurá-lo antes que
sua lesão no tornozelo esteja
totalmente recuperada. Porém, a avaliação interna da
diretoria sobre o jogador de
38 anos será em relação ao
custo-benefício. No entanto,
assim como Gatito, Cavalieri
tem contrato até o fim do ano
e o Glorioso não pretende fazer jogo duro caso ele queira
buscar novos ares.
Atualmente, o clube está
satisfeito com Douglas Borges, que tem dado conta do recado e mostrou que pode brigar por posição com Gatito.

RESULTADOS
JOGO
6ª RODADA

LOCAL

Fluminense
Vasco

2

x

3

2

x

2

Volta Redonda
Madureira

Bacaxá
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

1

x

1

Vasco

Raulino de Oliveira

7ª RODADA

Fluminense
Macaé

1

x

3

Nova Iguaçu

Los Lários

Botafogo

1

x

1

Madureira

Giulite Coutinho

Flamengo

3

x

0

Bangu

Raulino de Oliveira

Resende

0

x

1

Portuguesa

Trabalhador

Volta Redonda

3

x

1

Boavista

Raulino de Oliveira

2

Bangu

Raulino de Oliveira

8ª RODADA / ONTEM

Vasco

x

4

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO
8ª RODADA / HOJE

HORA

LOCAL

Resende

x

Boavista

11h

Est. do Trabalhador

Botafogo

x

Portuguesa

17h

Giulite Coutinho

Volta Redonda x

Nova Iguaçu

18h

Raulino de Oliveira

21h

Raulino de Oliveira

21h35

Raulino de Oliveira

8ª RODADA / AMANHÃ
Madureira

x

Flamengo

8ª RODADA / TERÇA-FEIRA
Macaé

x

Fluminense
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Fluminense
VITOR SILVA / BOTAFOGO

Tricolor dá
mais um
passo por
Matheus Babi
Clube das Laranjeiras se acerta com o
Serra Macaense para ter o atacante.
Falta agora o acordo com o Botafogo
VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

O

Fluminense deu mais um
passo para conseguir a
contratação de Matheus
Babi e está apalavrado com
Serra Macaense, que é dono de
100% dos direitos econômicos
do atacante, atualmente emprestado ao Botafogo. Em reunião na sexta-feira, com a participação dos representantes do
atleta, o Tricolor chegou a um
acordo verbal com a equipe de
Macaé e agora precisa se acertar com o Alvinegro, que tem
direito a 40% de taxa de vitrine.
O acordo entre Fluminense e Serra Macaense prevê pagamento de 1 milhão de euro,
cerca de 6,7 milhões de reais
pela cotação atual, pagos em
parcelas durante a temporada.
No encontro, o Tricolor, representado pelo presidente Mário
Bittencourt, deu a segurança
à equipe de Macaé que, caso
haja atraso nas parcelas, o Verdão de Macaé poderá vender
o atleta para outra equipe, e o
time das Laranjeiras ficará com
o percentual dos direitos proporcionalmente ao que foi pago
anteriormente.
A próxima etapa é o Tricolor conversar com o Botafogo
para que Matheus Babi seja

liberado. O ponto é que o valor
da multa rescisória é de 3 milhões de euros, e o Alvinegro
teria direito a 1,2 milhões de
euros se esse valor fosse pago.
Como o time de Macaé topou
1 milhão de euro, precisa do
aval da equipe de General Severiano para que haja acordo.
O Botafogo receberia 400 mil
euros, em torno de 2,6 milhões
de reais, pela taxa de vitrine. O
Fluminense propôs envolver
jogadores na negociação, mas,
no primeiro momento, o Alvinegro não gostou da ideia. O
bom relacionamento entre as
duas diretorias pode ajudar
nas tratativas.
O acordo do estafe de Matheus Babi com o Fluminense
prevê contrato do jogador válido por quatro temporadas e
aumento salarial “considerável”. No Botafogo, o atacante
recebe apenas R$ 50 mil mensais. O Athletico-PR fez proposta oficial para ter Matheus
Babi, mas o Serra Macaense
entendeu que o projeto apresentado seria mais benéfico
ao atacante, principalmente
no ponto de vista do aprendizado. No entendimento da diretoria da equipe de Macaé, o
experiente Fred pode ser peça
fundamental na evolução do
jogador nas Laranjeiras.

Babi: diretoria do
Serra Macaense
aposta na
evolução do
jovem nas
Laranjeiras com o
experiente Fred
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Vasco

C

om uma equipe alternativa, já que o técnico Marcelo Cabo deixou alguns
titulares no banco, o Vasco enfrentou o Bangu no Raulino de
Oliveira, em Volta Redonda.
Depois de um primeiro tempo
fraco e sonolento, com 1 a 1, as
equipes melhoraram na etapa
final e conseguiram marcar
mais quatro gols. A vitória ficou
para o Vasco, que bateu o Bangu por 4 a 2, e está, de maneira
momentânea, na sexta posição
na tabela da Taça Guanabara,
com dez pontos. Os gols vascaínos foram marcados por Tiago
Reis, três vezes, e Gabriel Pec.
Luís Araújo e Gabriel Cividini
descontaram para o Alvirrubro.
O primeiro tempo começou
morno, com as duas equipes
se estudando. Aos 25 minutos,
teve a parada técnica, oportunidade para os dois treinadores
conversarem com seus comandados. Os jogadores das duas
equipes voltaram mais ligados.
E, aos 32, o Bangu abriu o placar. Após erro na saída de bola
vascaína, Geovani encontrou
Luís Araújo invadindo a área. O
camisa 19 dominou e finalizou
para abrir o placar.
O Vasco não se abateu e
logo empatou. Aos 36, Cayo
Tenório cruzou da ponta direita e o árbitro marcou toque
na mão de Gil. Tiago Reis cobrou mal o pênalti, o goleiro
Paulo Henrique fez a defesa, e
no rebote a bola sobrou para o
próprio camisa 27 deixar tudo
igual no marcador.
O segundo tempo começou
animado no Raulino de Oliveira. Logo no primeiro minuto,
Tiago Reis fez o segundo dele e
do Vasco no jogo. Juninho deu
ótimo passe para Riquelme,
que colocou a bola na medida
para o atacante, sem goleiro,
cabecear para virar o placar.
Aos poucos, o Cruzmaltino foi
tomando conta do jogo e mostrando que é o dono da partida. A equipe de Marcelo Cabo
manteve a postura ofensiva e
conseguiu ao terceiro gol. E
de novo com Tiago Reis. Após
boa troca de passes, Cayo Tenório invadiu a área e rolou

Bangu

Com três gols de Tiago Reis,
Cruzmaltino bate o Bangu
Atacante comanda a vitória vascaína de virada, por 4 a 2, no Raulino de Oliveira
THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Tiago Reis
foi o grande
destaque
do jogo
em Volta
Redonda

6º
LUGAR
É a posição momentânea do
Vasco na Taça Guanabara, com 10
pontos em oito rodadas

para o centroavante marcar
seu terceiro na partida. Essa
foi a primeira vez que o atacante fez mais de um gol em uma
mesma partida no time profissional. O Bangu, entretanto,
não se deu por abatido e correu
atrás de uma reação.
Aos 28 minutos, o Alvirrubro mostrou que não ia vender
o peixe barato. Após cobrança
de escanteio, Gabriel Cividini subiu bonito para cabecear

para o fundo das redes e manter as esperanças do Bangu
acesas. Mas a alegria durou
pouco tempo. Logo na saída
de bola, aos 29, o Vasco fez o
quarto gol. Zeca fez jogada
pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Matías
Galarza finalizar e Gabriel Pec,
impedido, desviou para o fundo do gol. Vale lembrar que
não há a utilização do VAR no
Campeonato Carioca.

O Vasco volta a
campo na quartafeira, pela segunda
fase da Copa do
Brasil, contra a
Tombense, às 21h30
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Washington Rodrigues
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UMA LUTA DESIGUAL
N Futebol

Neymar recebeu o segundo cartão amarelo já no fim do jogo

Neymar é expulso
em derrota do
PSG para o Lille
Brasileiro empurrou um adversário no fim
da partida no Parque dos Príncipes

O

Paris Saint-Germain foi
derrotado em casa com
direito a expulsão de
Neymar. No Parque dos Príncipes, o brasileiro recebeu o
segundo amarelo e ainda viu
David garantir a vitória do Lille pelo Campeonato Francês.
Logo aos 20 minutos de jogo,
na primeira finalização do Lille
na partida, Ikoné achou David.
O canadense atrasou a passada
e chutou, contando com desvio,
para abrir o placar e marcar o
único gol da partida.
O Paris Saint-Germain foi

melhor, tentou, pressionou, mas não obteve resultado. Visivelmente estressado, Neymar foi expulso
no fim do segundo tempo
após empurrar um adversário com bola parada. O
jogador envolvido no lance, Djalo, também recebeu
o segundo amarelo e deixou a partida mais cedo.
Com o resultado, o Lille
abriu três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês. O vice é o
Paris Saint-Germain.

PASSE CURTO

EX-JOGADOR BRANCO DEIXA HOSPITAL
Após quase um mês internado
com covid-19, o ex-lateral Branco
recebeu ontem alta do Hospital
Copa Star. De acordo com o ‘Globoesporte.com’, o tetracampeão
mundial irá para casa, onde deve
repousar nos próximos dias e

aproveitar a Páscoa com a família.
O jogador chegou a ficar intubado
em unidade de terapia intensiva.
Aos 56 anos, Branco chegou ao
hospital no dia 16 de março, teve
piora no quadro da doença e ficou
na UTI até a última quarta-feira.

é um brinquedo
caro que exige cada vez mais
recursos. Na Europa, as grandes equipes são formadas por
astros de diversas nacionalidades, verdadeiras seleções
mundiais. Um exemplo é o Paris Saint-Germain na França,
adquirido pela Autoridade de
Investimentos do Catar, QIA,
tendo como residente Nasser
Al-Khelaifi (foto). Na Inglaterra, equipes medianas viraram
potências internacionais da
noite para o dia graças a investidores de fora que encontraram no futebol uma forma

ABRE E FECHA
NO FUTEBOL
N Em algumas praças, o fu-

tebol foi liberado depois de
alguns dias parado obedecendo às medidas restritivas, como no caso de Minas Gerais, por exemplo.
Francamente, não entendo os critérios, se não via
motivos para fechar, mais
surpreso eu fiquei ao saber
que liberaram novamente
a realização das partidas.
O que teria mudado em
um curto espaço de tempo? Será que o vírus decidiu não atacar mais nos
estádios, ou foi pressão
política? Esse abre e fecha
constante nos deixa cada
vez mais confusos.

de lavar dinheiro. Por isso,
os campeonatos, com raras
exceções, são dominados
por eles. A distância técnica
entre europeus e sul-americanos está cada vez maior e,
se prevalecer a ideia da Fifa
de promover o Mundial de
Clubes com 24 participantes, nossas chances de título ficarão reduzidas até
porque muitos dos nossos
jovens valores estarão nos
enfrentando. O pior é que
a tendência é que os fortes
fiquem ainda mais fortes e
os fracos mais fracos.

PEDALADAS
N O revezamento da tocha olímpica segue entre
protestos e proibições. A
Olimpíada de Tóquio
tem que acontecer para
diminuir o prejuízo financeiro, que é gigante.
N O zagueiro Bruno Viana vai ganhar espaço no

BOLA DENTRO
N Na volta dos titulares do
Flamengo, com vitória de
3 a 0 sobre o Bangu, Filipe
Luís foi destaque. Voltou
bem fisicamente, mais
ágil, firme na marcação e
bem no apoio.

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

Flamengo. É calmo e conhece a posição.
N No invicto Madureira, o
técnico Alfredo Sampaio
pede respeito ao Flamengo,
adversário de amanhã, no
Raulino de Oliveira. Diz que
todos os adversários são difíceis. Que fase!
BOLA FORA
N Tanto o uso do VAR precisa ser revisto que nas
Eliminatórias Europeias
para a Copa não está sendo usado. Não digam que
é economia. Dinheiro não
é problema para a Fifa.

