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Sorteio define os adversários Sorteio define os adversários 
de Flamengo e Fluminense de Flamengo e Fluminense 
na fase de grupos da Copa na fase de grupos da Copa 
Libertadores da América.  Libertadores da América.  
A parada promete ser dura. A parada promete ser dura. P. 3P. 3
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Vasco

Vanderlei: ‘A camisa é pesadíssima’
Novo reforço do Gigante da Colina, goleiro, de 37 anos, chega empolgado em defender o clube e elogia projeto

R
eforço do Vasco para a 
temporada, o goleiro 
Vanderlei foi apresenta-

do pelo clube. O jogador, de 37 
anos, falou sobre a sua expe-
riência no Grêmio. Após pas-
sagem de destaque pelo San-
tos, ele não conseguiu repro-
duzir no clube gaúcho os bons 
momentos que viveu com a 
camisa do Peixe. O goleiro fa-
lou sobre o que pesou na sua 
escolha pelo clube da Colina.

“Obvio que a camisa é pesa-
díssima, torcida gigantesca e 
o clube dispensa comentários. 
E o projeto. Desde o começo, o 
(Alexandre) Pássaro me mos-
trou a reconstrução e que eu 
deveria colocar o Vasco no 
lugar de onde nunca deveria 
ter saído. Acho que juntos po-
demos conseguir essa recons-
trução. Acho que o Vasco está 
tentando se ajustar. Temos 
visto resultados em campo 
com a comissão e bons garo-
tos”, destacou Vanderlei.

Ao comentar sua passa-
gem pelo Grêmio, ele afirmou 
que, mesmo não tendo vivi-
do pelo clube de Porto Alegre 
os seus melhores dias, se vê 
capacitado para render bem 
no Vasco. “É sempre um pra-
zer vestir uma camisa de um 
time grande como a do Vas-
co. O frio na barriga sempre 
vai existir. Quero agradecer a 
Deus a oportunidade de ves-
tir a camisa do Vasco. Eu me 
vejo muito bem, lógico que, 
em alguns anos você vai se 
sobressair, e, em outros, as 
coisas não vai sair bem. Mas 
creio que os últimos anos fo-
ram bons. Eu me sinto muito 
bem fisicamente e tecnica-
mente. Espero ser o Vanderlei 
de sempre”, ressaltou.

Mesmo com idade avan-
çada, Vanderlei acredita que 
possa fazer história vestindo a 
camisa do Gigante da Colina. 

Com 
passagens 
por Santos 

e Grêmio, 
Vanderlei 

chega para  
ser titular

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Ele chega para suprir a saída 
de Fernando Miguel, que dei-
xou o Cruzmaltino, rumo ao 
Atlético-GO.

“O fundamental é o dia a 
dia, trabalhar da melhor for-
ma e escrever seu nome na 
história do clube. O que a gen-
te tem de fazer é o melhor no 

presente. Lógico que não sei 
quantos anos vou ficar no Vas-
co, não sei se vou encerrar mi-
nha carreira aqui, seria uma 
honra, mas não me preocupo 
com isso agora. Espero fazer o 
meu melhor em cada vez que 
eu entrar em campo com essa 
camisa gigante, de um clube 

que já teve grandes goleiros”, 
concluiu Vanderlei.

O Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ) atendeu a pedido do 
treinador Paulo Autuori e de-
terminou a penhora de quase 
R$ 1,7 milhão do Vasco junto 
a seus npatrocinadores.

O Tribunal de 
Justiça do Rio 
determinou 
a penhora de 
R$ 1,7 milhão 
em favor do 
treinador 
Paulo Autuori 
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F
lamengo e Fluminense já 
conhecem os primeiros ad-
versários na luta pelo título 

da Copa Libertadores da Amé-
rica e não terão vida fácil. Em 
sorteio na sede da Conmebol, 
em Luque, no Paraguai, o Ru-
bro-Negro ficou como cabeça de 
chave do Grupo G e vai enfren-
tará LDU (EQU), Vélez Sarsfield 
(ARG) e Unión La Calera (CHI). 
Já o Tricolor ficou no Grupo D 
e deverá ter dificuldades ainda 
maiores, pois jogará contra Ri-
ver Plate (ARG), Independiente 
Santa Fe (COL) e Junior Barran-
quilla (COL) ou Bolívar (BOL).

O Flamengo estreará fora 
de casa contra o Vélez, e jogará 
no Maracanã a última rodada, 
também diante dos argentinos. 
O Rubro-Negro fará o primeiro 
jogo em casa contra o La Calera, 
pela segunda rodada, e terá de 
enfrentar a LDU na altitude de 
2.800 metros de Quito na ter-
ceira. Já o Fluminense jogará 
primeiro em casa contra o Ri-
ver Plate e encerrará sua par-
ticipação na fase de grupos em 
Buenos Aires. O Tricolor corre 

FOTOS AFP

o risco de ter que jogar na alti-
tude duas vezes, caso o Bolívar 
passe pelo Junior Barranquilla 
na pré-Libertadores (venceu 
por 2 a 1 na ida). Do contrário, 
só atuará uma vez, nos 2.600 
metros de Bogotá.

JOGOS ENTRE OS DIAS 20 E 22

A primeira rodada da Liber-
tadores acontece na semana 
dos dias 20, 21 e 22 deste mês. 
Os dois primeiros do grupo se 
classificam às oitavas de final, 
enquanto o terceiro colocado 
irá para as oitavas da Sul-Ame-
ricana. Já o quarto estará eli-
minado das competições conti-
nentais nesta temporada.

Por causa do regulamento, a 
dupla Fla-Flu não podia cair no 
mesmo grupo e só enfrentaria 
brasileiros caso fossem Santos 
ou Grêmio, que estão na pré-Li-
bertadores e ainda não têm a 
classificação assegurada.

Na fase de grupos, Flamengo 
e Fluminense têm garantidos 3 
milhões de dólares (quase R$ 
17 milhões) cada um e podem 
somar mais 1,05 milhão de 
dólares (R$ 5,9 milhões) pela 
classificação às oitavas de final. 

A decisão da Libertadores da 
América está marcada para o 
dia 20 de novembro. 

COPA SUL-AMERICANA

A Conmebol também sorteou 
ontem os grupos no novo for-
mato da Sul-Americana. A 
competição tem seis brasilei-
ros classificados: Athletico-PR, 
Atlético-GO, Bahia, Ceará, Co-
rinthians e Red Bull Braganti-
no. Além de mais seis da Argen-
tina, a ‘Sula’ ainda será encor-
pada com quatro eliminados 
da Pré-Libertadores. 

Portanto, Santos e Grêmio, 
que disputam vaga na fase de 
grupos da competição, podem, 
em caso de queda precoce, 
mudar a configuração com a 
presença de mais de um clube 
brasileiro em cada chave. Em 
novo formato, a Sul-America-
na terá oito grupos de quatro 
clubes cada um, que disputa-
rão entre os dias 20 deste mês 
e 27 de maio, em jogos de ida e 
volta, uma vaga nas oitavas de 
final. Só os primeiros colocados 
avançam à etapa seguinte e en-
frentarão o terceiro colocado 
de cada chave da Libertadores. 

 > Luque, Paraguai

Liberta: dupla  
Fla-Flu terá  

tarefas difíceis
Rubro-Negro não deve pegar moleza no Grupo G.  

Tricolor vai encarar missão ainda mais complicada no D

DIVULGAÇÃO/CONMEBOL
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Pedro não se recupera 
e está fora da final da 
Supercopa do Brasil
Atacante ainda sente dores na coxa e não tem condições de 
jogo para encarar o Palmeiras, amanhã, no Mané Garrincha

O 
Flamengo divulgou os 
relacionados para a de-
cisão da Supercopa do 

Brasil, contra o Palmeiras, 
amanhã, no Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília. O ata-
cante Pedro, que se recupera 
de uma lesão na coxa, está fora 
da partida. A boa notícia fica 
por conta de Matheuzinho. O 
lateral-direito se recuperou de 
lesão na coxa e está à disposi-
ção do técnico Rogério Ceni.

A final da Supercopa do 
Brasil,  em Brasília, foi auto-
rizada pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que aceitou 
pedido da Procuradoria-Ge-
ral do DF e autorizou o Distri-
to Federal a sair da fase mais 
rígida de distanciamento so-
cial, que proibia eventos es-
portivos, por exemplo.

Ontem, a diretoria do Fla-
mengo acertou um patrocínio 
pontual com a Amazon Prime 
Vídeo. A marca estampará as 
costas da camisa do time na 
partida de amanhã. O acordo 
prevê que, além do espaço na 
camisa, a empresa participe 
de ações nas redes sociais do 
clube. Recentemente, a Prime 
Vídeo já utilizou as redes para 
lançar a série ‘The Boss’.

Flamengo e Amazon já es-
tão em namoro há um certo 
tempo. Antes da pandemia, as 
partes estiveram perto de fe-
char um acordo para o patro-
cínio master, mas a empresa 
recuou por conta da instabi-
lidade econômica no mundo.

O meia uruguaio Arrascae-
ta comentou as especulações 
envolvendo a saída para o 
mercado europeu. Ele se dis-
se feliz com o fato de ser re-
conhecido, mas destacou que 
os seus objetivos são com a 
camisa do Flamengo.

“Cada pessoa tem a liberda-
de de falar o que quiser, sei do 

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Flamengo

Pedro está fora de 
combate desde o 

clássico diante  
do Botafogo,  

dia 24 de março,  
pelo Carioca

meu potencial e do meu tra-
balho. Estou num grande clu-
be do Brasil. Certamente há 
jogadores que querem jogar 
em um grande time da Euro-
pa. Quando era mais novo, ti-
nha mais ambição sobre isso. 
Estou num grande da Améri-
ca e do mundo, em um grande 
momento. O que a gente tem 
feito até aqui é sinônimo de 
grandeza”, afirmou em entre-
vista ao portal ‘UOL’. Contra-
tado em 2019, Arrascaeta foi 
um dos principais destaques 
do Flamengo nos títulos con-
quistados nos últimos anos.

A diretoria do 
Flamengo acertou 
um patrocínio 
pontual para a 
decisão em Brasília
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Fluminense

Segundo Mário 
Bittencourt,  

existem 
negociações 

que ainda 
estão em 

andamento 

Presidente do Flu promete 
reforços para a Libertadores
Bittencourt comenta preocupação dos torcedores e diz que o clube está no mercado

C
om a estreia na Copa Li-
bertadores da América 
chegando e o Fluminen-

se agindo de forma ainda mo-
desta no mercado, os torcedo-
res têm se mostrado preocu-
pados com a preparação da 
equipe, depois de oito anos de 
ausência da principal compe-
tição de clubes da América do 
Sul. Em entrevista à ‘Flu TV’, o 
presidente Mário Bittencourt 
tentou acalmá-los e prometeu 
que o elenco será reforçado 
para a fase de grupos.

“Nós estamos discutindo 
internamente, com repre-
sentantes de jogadores e dos 
clubes. Vamos contratar an-
tes do prazo das inscrições. 
Temos certeza de que vamos 
conseguir dois ou três nomes 
para disputar a competição 
bem fortes”, afirmou. Mário 
Bittencourt também falou das 
negociações que o Fluminen-
se vinha fazendo nas últimas 
semanas que acabaram não 
tendo um desfecho positivo. 
O atacante Matheus Babi es-
teve perto de um acordo, mas 
o Botafogo acabou não acei-
tando a oferta do Tricolor.

“Fizemos proposta por 
Babi, o clube que detém os 
direitos aceitou, ele aceitou, 
mas o Botafogo não se inte-
ressou em fazer a operação 
conosco. Tem mais três ou 
quatro situações em anda-
mento. Essas foram dadas 
publicidade e por isso estou 
falando. As outras não vamos 
falar”, disse.

SEM JOGAR A TOALHA

Sobre Willian Bigode, apesar 
do empresário do atleta ter 
afirmado que a negociação 
com o Fluminense não deve-
rá ocorrer, Mário Bittencourt 
ainda se mantém otimista 
com a possibilidade de trazer 
o atacante do Palmeiras.

“O Willian sempre nos inte-
ressou desde o início, mas de-
pende de uma decisão interna 
deles. Está jogando finais pelo 
Palmeiras. A resposta é que 
nada será falado sobre esse 
assunto até ele jogar as finais”, 
declarou o presidente.

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Os jogadores 

contratados 

pelo Tricolor 

chegariam 

ainda para 

a disputa 

da fase de 

grupos da 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Vasco apresentou o goleiro 
Vanderlei e chegou a seis con-
tratações na temporada 2021: 
além do veterano, Zeca, Mar-
quinhos Gabriel, Ernando, Léo 
Jabá e Morato. O mercado é 
bom o suficiente para o Gigan-
te da Colina sonhar com uma 
vaga e até o título da Série B. 
Mudou a perspectiva da torci-
da em relação ao time rebaixa-
do. Acredito que falte um za-
gueiro, um meia e um atacante 
reserva para Cano, mas o time 
de 2021 já é melhor do que o do 
ano passado.

MERCADO  
PARA SUBIR

RIVALIDADE EM ALTA

H
á uma discussão no futebol brasileiro sobre 

o termo “rivalidade”. Muitos alegam que ri-

val é aquele que está no mesmo estado. Por 

exemplo: em São Paulo, o grande rival do Palmei-

ras é o Corinthians. No Rio, o arquirrival do Fla-

mengo é o Vasco e, para alguns, o Fluminense tam-

bém ocupa esse posto. Mas a discrepância do Porco 

e do Rubro-Negro no momento, comparados aos 

rivais, faz com que a Supercopa do Brasil abrigue 

os grandes adversários do futebol brasileiro nos úl-

timos cinco anos. Flamengo e Palmeiras dividiram 

os grandes pódios do Brasil e da América. Conta-

ram com provocações de seus jogadores. E, para 

quem cisma que é um absurdo times de outros 

estados terem rivalidade acima do normal, lembro 

que um dos maiores clássicos do planeta é dispu-

tado por Barcelona e Real Madrid. Para amanhã, 

acredito que, mesmo com a equivalência de títulos 

nos últimos anos, o Fla seja superior ao Alviverde 

no campo e no mano a mano. Rivais, sim, e que vão 

protagonizar uma das partidas mais importantes 

de 2021 em território nacional.

 nApós o sorteio da Liberta-
dores, vi muita gente dizen-
do que o Fluminense não se 
deu bem. River Plate-ARG, 
Santa Fé-COL e Junior Bar-
ranquilla-COL ou Bolívar-
-BOL. São equipes qualifi-
cadas, mas, tirando o River 
Plate, cravo que não tem 
nenhuma equipe melhor do 
que o Fluminense no grupo. 
Eles têm que respeitar o Tri-
color e, ainda mais nos jogos 
em casa, tenho certeza de 
que o time de Roger Macha-
do (foto) vai se dar bem na 
competição. Confiança!

RESPEITEM O 
FLUMINENSE 
TAMBÉM

NÃO É FÁCIL, MAS É O FLA

 nNo grupo G da Libertado-
res, o Flamengo vai enfrentar 
LDU-EQU, Vélez Sarsfield-
-ARG e Unión La Calera-CHI. 
Não tem nenhum “cego de 
bola”, mas o Rubro-Negro é 
um dos três melhores times da 

América do Sul. Estamos fa-
lando de um dos dois últimos 
campeões, que tem uma equi-
pe milionária e qualificada. Fi-
cou ruim para eles. O que não 
pode faltar é respeito. Esse 
time conhece os caminhos.

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

7ª RODADA  

Fluminense 1 x 1 Vasco Raulino de Oliveira

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

8ª RODADA 

Vasco 4 x 2 Bangu Raulino de Oliveira

Resende 1 x 4 Boavista Est. do Trabalhador

Botafogo 1 x 1 Portuguesa Giulite Coutinho

Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu Raulino de Oliveira

Madureira 1 x 5 Flamengo Raulino de Oliveira

Macaé 0 x 4 Fluminense Raulino de Oliveira

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 19 8 6 1 1 18 4 14

 2º Volta Redonda 19 8 6 1 1 14 8 6

 3º Portuguesa 14 8 4 2 2 9 3 6

 4º Fluminense 13 8 4 1 3 12 9 3

 5º Botafogo 11 8 2 5 1 8 6 2

 6º Madureira 11 8 2 5 1 8 10 -2

 7º Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2

 8º Nova Iguaçu 9 8 2 3 3 10 10 0

 9º Boavista 9 8 2 3 3 10 10 0

 10º Resende 8 8 2 2 4 5 13 -8

 11º Bangu 5 8 1 2 5 3 11 -8

 12º Macaé 1 8 0 1 7 3 18 -15

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

9 ª RODADA / HOJE

Portuguesa x Bangu 15h30 Luso-Brasileiro

Macaé x Resende 15h30 Elcyr Resende

Volta Redonda x Botafogo 21h05 Raulino de Oliveira

9ª RODADA / AMANHÃ

Madureira x Boavista 15h30 Conselheiro Galvão

Fluminense x Nova Iguaçu 18h Maracanã

9ª RODADA / QUARTA-FEIRA

Flamengo x Vasco 21h Maracanã

FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

Rogério Ceni e Abel Ferreira se enfrentam amanhã, na Supercopa
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LIGA DOS CAMPEÕES

Tóquio terá 
medidas mais 
rígidas contra 
a covid-19
Japão registra novo aumento de casos da 
doença após fim do estado de emergência

O 
governo do Japão auto-
rizou que as cidades de 
Tóquio, Kyoto e Okina-

wa adotem medidas mais rí-
gidas de combate à covid-19. A 
decisão foi tomada em meio a 
um novo aumento de casos da 
doença e menos de três sema-
nas depois do fim do estado de 
emergência. A abertura dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio está 
marcada para 23 de julho.

“Decidimos tomar medidas 
intensivas para prevenir uma 

A abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio está marcada para 23 de julho. As competições vão até 8 de agosto

AFP

epidemia em Tóquio, Kyoto e 
Okinawa”, declarou o primei-
ro-ministro Yoshihide Suga, 
após uma reunião de minis-
tros e funcionários do gover-
no. “Tomamos essa decisão 
porque o número de infecções 
aumenta e tememos que o sis-
tema médico fique sob pressão 
nessas regiões”, acrescentou.

Adiados em um ano devi-
do à pandemia do novo coro-
navírus, os Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020 começarão 
no dia 23 de julho na capital 
japonesa, onde os contágios 

haviam caído, graças ao esta-
do de emergência. Os casos 
voltaram a aumentar, no en-
tanto, desde a suspensão das 
restrições em 21 de março.

MULTAS COMO PUNIÇÃO
As novas medidas — menos 
severas que os rígidos confi-
namentos impostos em ou-
tros países — preveem o fe-
chamento de restaurantes 
e bares às 20h, sob pena de 
multa. A cidade de Osaka (na 
região oeste do Japão) decre-
tou medidas especiais, após o 

Vinicius Junior supera Mbappé e 
é eleito o craque da rodada
Atacante do Real Madrid também ganhou com o gol mais bonito

Destaque do Real Madrid, 
com dois gols marcados na 
vitória por 3 a 1 sobre o Li-
verpool, na partida de ida das 
quartas de final da Cham-
pions League, o atacante 
Vinicius Junior foi eleito o 
craque da rodada. A votação 
aconteceu pelo site da Uefa 
e o brasileiro, ex-jogador do 
Flamengo, desbancou Mbap- Ex-jogador do Flamengo, o atacante Vinicius Junior brilhou na Champions

AFP

JOGOS OLÍMPICOS

 > Tóquio

pé, do PSG, e De Bruyne, do 
Manchester City.

Além de craque da sema-
na, Vinicius Junior também 
viu os torcedores elegerem o 
seu primeiro gol como o mais 
bonito da primeira partida de 
ida das quartas de final. Após 
lindo lançamento de Kroos, o 
atacante matou a bola no pei-
to com perfeição e chutou no 

canto para abrir o placar. Um 
dia antes, o jogador do Real 
Madrid já havia entrado na 
seleção da rodada da Cham-
pions, assim como Neymar e 
Marquinhos. Vinicius Junior, 
inclusive, foi o segundo maior 
pontuador do Fantasy Game 
da competição, atrás do late-
ral-esquerdo inglês Ben Chil-
well, do Chelsea.

aumento de casos de covid-19, 
e cancelou o revezamento da 
tocha olímpica nas vias públi-
cas de todo o departamento.

A partir desta segunda-
-feira e até o dia 11 de maio, 
grande parte de Tóquio es-
tará sujeita a novas medidas 
semelhantes ao estado de 
emergência anterior, mas que 
permitirão concentrar mais 
facilmente as atenções em 
surtos infecciosos, segundo 
as autoridades.

“Para administrar a crise, 
pedi que medidas especiais 

fossem aplicadas em Tóquio”, 
disse a governadora da cida-
de, Yuriko Koike. “É urgente 
que adotemos mais medidas 
e mais fortes, como a redu-
ção do fluxo de pessoas entre 
as grandes cidades, porque, 
senão, vamos assistir a uma 
propagação dos contágios”, 
acrescentou.

Apesar de várias ondas de 
infecção, o Japão tem sido rela-
tivamente pouco afetado pelo 
coronavírus em comparação 
com outros países, com cerca 
de 9.300 mortos oficialmente.
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Volta Redonda Botafogo

Vitória para manter sonho do G-4
Fogão tem difícil missão hoje no Raulino de Oliveira: encara o Voltaço, que faz ótima campanha no Carioca

C
om 11 pontos, o Botafogo 
está na quinta colocação 
do Campeonato Carioca 

e tem apenas mais três roda-
das para buscar a classifica-
ção para as semifinais. Para 
isso, precisa terminar entre 
os quatro primeiros nesta 
fase inicial. Hoje, o Glorioso 
tem um compromisso muito 
complicado. A equipe encara 
o Volta Redonda, no Raulino 
de Oliveira, às 21h05.

Sem poder contar com Ma-
theus Babi, suspenso pelo ter-
ceiro cartão amarelo, e que 
talvez não jogue mais pelo 
clube, já que está perto de ser 
negociado, o Botafogo de-
verá entrar em campo com 
o atacante Rafael Navarro. 
A equipe não vence há dois 
jogos pelo Carioca. Já o Vol-
taço faz ótima campanha na 
competição, com 19 pontos, 
o mesmo número do líder 
Flamengo, mas sendo supe-
rado no saldo de gols, e pode 
garantir a vaga na semifinal 
nesta rodada. Caso derrote o 
Botafogo, vai chegar aos 22 
pontos e não poderá mais ser 
ultrapassado por nenhum 
equipe fora do G-4.

NOVELA MATHEUS BABI

Depois de o Fluminense de-
sistir da negociação, o Athle-
tico-PR pode ser mais um 
clube a desistir de Matheus 
Babi. De acordo com infor-
mações da Rádio Transamé-
rica de Curitiba, o Furacão 
está insatisfeito com a postu-
ra do Botafogo e estabeleceu 
um prazo até amanhã para 
definir a situação do atacan-
te, de 23 anos.

O presidente do clube para-
naense, Mario Celso Petraglia, 
revelou que a negociação se 
complicou. Acertado com o 
Serra Macaense e com o joga-
dor, o Furacão encontra difi-

O Botafogo do técnico Marcelo Chamusca não vence há dois jogos no Campeonato Carioca: hoje à noite, os três pontos são fundamentais

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Local: Raulino de Oliveira. Árbitro: Grazianni Maciel Rocha. Horário: 21h05

VOLTA REDONDA BOTAFOGO

Andrey, Oliveira, Gabriel Pereira, Heitor 
e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson 
Rocha e Luciano Naninho; Alef Manga, 
João Carlos e Marcos Vinícius. 
Técnico: Neto Colucci

Douglas Borges, Jonathan, Gilvan, Kanu e 
PV; Luiz Otávio; Matheus Frizzo e 
Ricardinho; Felipe Ferreira, Rafael Navarro 
e Marco Antônio (Matheus Nascimento). 
Técnico: Marcelo Chamusca

FICHA TÉCNICA culdades com o pedido do Bo-
tafogo para liberar o atleta. O 
Glorioso deseja R$ 3 milhões 
mais 10% dos direitos econô-
micos para lucrar com uma 
futura transferência.

Babi pertence ao Serra Ma-
caense, mas tem contrato de 
empréstimo com o Botafogo 
até o fim do ano. Para liberar 
o jogador, o Glorioso exige 

uma compensação financei-
ra. Na negociação com o Flu-
minense, o clube não aceitou 
receber atletas como parte do 
pagamento.

A oferta do Athletico-PR 
para o Serra Macaense foi de 
R$ 9 milhões por 70% dos di-
reitos econômicos de Babi, 
mas o Botafogo tem a receber 
uma taxa de vitrine de 40%. 


