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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
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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.

