8

Quinta-feira, 20.5.2021 I O DIA

DEBATE SOBRE A COPA DO MUNDO
O congresso da Fifa, que ocorre amanhã, vai discutir a criação de um grupo de
estudo que avalie a possibilidade de que as Copas do Mundo, masculina e
feminina, sejam realizadas a cada dois anos e não quatro, como é atualmente.

FLAMENGO

FLUMINENSE

Fla empata por 2 a 2 com
a LDU e está nas oitavas

Roger Machado não
vê planos frustrados
com derrota no Rio

Gustavo Henrique, aos 42 do segundo tempo, salvou a pele de Rogério Ceni
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Pedro abriu o placar para o Mengão no empate no Maraca contra LDU

REPRODUÇÃO

VASCO

Venda de Talles rende
R$ 42 milhões à vista

A situação do Fluminense
se complicou na Libertadores. Com a necessidade de apenas um empate
em casa, o Tricolor acabou derrotado do Junior
Barranquilla e agora precisará pontuar na última
rodada contra o River
Plate, em Buenos Aires,
para se classificar para as
oitavas de final na Libertadores. Apesar do resultado negativo, o técnico
Roger Machado acredita
o resultado negativo não
atrapalhou os planos do
clube carioca.
“Não atrapalha, porque não podemos permitir que atrapalhe. Foi um
revés em uma competição muito dura. Embora
tenha sido em casa, dentro dos nossos domínios,
e que gostaríamos de nos
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Reforço chegando no Fogão

Talles Magno
vive má fase
e conviveu
com três
lesões sérias

BOTAFOGO

Luxa apostou no jovem Talles

mas ainda têm pendências
antigas e esperam a quitação
nos próximos dias. O clube
ainda anunciou nesta terça que exercerá o direito de
compra de 70% dos direitos
de MT ao Volta Redonda por
R$ 600 mil.
Grande aposta da base
do Vasco, Talles Magno foi
promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em 2019,
com apenas 16 anos. Aliando velocidade e dribles, não
demorou a cair nas graças
da torcida. A pressão, assim
como uma série de lesões,
não o deixaram decolar nos
anos seguintes. Talles se despede da Colina com cinco
gols marcados em 69 jogos.

Lateral do
Mirassol
acerta com
o Fogão
O ADEUS DA JOIA
O Botafogo está bem próximo de anunciar mais um
reforço para a temporada.
O Glorioso acertou tudo
verbalmente com o lateral-direito Daniel Borges,
que defendeu o Mirassol
no Paulistão. O atleta deverá chegar ao Rio para
exames nos próximos
dias. As informações são
do portal “FogãoNet”.
Daniel será emprestado
pelo clube paulista, que foi
a grande surpresa do Campeonato de São Paulo, chegando até a semifinal. No
Glorioso, ele vai disputar a
posição com Jonathan, que
atualmente vem iniciando
as partidas sob o comando
de Chamusca.
O lateral-direito é um
velho conhecido do técnico do Botafogo. O jogador,
de 28 anos, trabalhou com
Chamusca em 2019, quando defendeu o CRB, e no
ano passado foi titular na
campanha do acesso do
América-MG à Série A.
Pelo Mirassol, Daniel
disputou 14 jogos e fez
um gol na disputa do Paulistão. O jogador também
tem passagens por Botafogo-SP, Vitória, Ponte Preta, Athletico-PR, Atlético-GO e Oeste.

classificar hoje, é uma competição muito dura. Assim
como tiramos pontos de adversários fora, nada impediria que o adversário, que se
mostrou forte fora dos seus
domínios, conquistasse esses três pontos, nos tirando
a oportunidade de nos classificarmos antecipadamente”.
Na partida contra o Junior, o Flu perdeu chances
claras de gols, em especial
duas no primeiro tempo
com Kayky e Luiz Henrique,
quando a partida estava empatada. Ao comentar sobre
as oportunidades desperdiçadas pelos jovens, Roger
Machado afirmou que faz
parte do amadurecimento.
“Confiança eles têm. Porque se colocam na condição
de finalizar. Isso faz parte do
processo. Não posso colocar
na conta dos meninos”.

em grandefase
n e-mail: edilson.silva@odia.com.br
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Com multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 320 milhões,
Talles Magno deixou o Vasco
rumo aos Estados Unidos
numa negociação avaliada
em R$ 42 milhões. Para liberação imediata, o Grupo
City, proprietário do New
York City FC, desembolsou
a quantia à vista, como revelou o ‘ge’. Em grave situação
financeira, o Cruzmaltino,
sufocado pela dívida na casa
dos R$ 820 milhões, ainda
pode mais de R$ 20 milhões,
aproximadamente, caso o
atacante bata metas estipuladas em contrato com o
novo clube.
Oficialmente, as partes
ainda não confirmaram o
negócio. No entanto, Talles Magno, recuperado de
uma astroscopia no joelho
esquerdo, foi aprovado nos
exames médicos e já se encontra na ‘Big Apple’. O Vasco, que detinha 75% dos direitos econômicos do atacante, manteve 10% em caso de
uma venda do futuro.
Com dinheiro em caixa, a
diretoria colocou quitou na
terça-feira o salário de abril
com os funcionários. Os jogadores já haviam recebido,

leiro e entrou de mansinho.
Mas o Flamengo não teve
muito tempo para comemorar. Aos 34, a LDU empatou.
Guerra subiu no meio da defesa rubro-negra e testou firme para o fundo das redes.
No segundo tempo, a LDU
virou o placar. No cruzamento de Muñoz, que saiu da direita, Amarilla ajeitou com o
peito para trás, Johjan Julio
já dominou tirando Bruno
Viana da jogada e fuzilou o
gol de Gabriel Batista.
Eis que Gustavo Henrique fez o gol de empate e o
da classificação. Arrascaeta
cobrou a falta, o zagueiro foi
no terceiro andar e cabeceou
para o chão, Gabbarini não
conseguiu segurar, e a bola
entrou no sufoco. Agora, a
cabeça está voltada para a final do Carioca contra o Fluminense, no Maracanã.

FLU PERDEU
QUANDO PODERIA
N É claro que a frustração
com a derrota por 2 a 1 para o
Junior Barranquilla, no jogo
que poderia carimbar a classificação do Fluminense na
Libertadores, toma conta da
torcida tricolor. Um jogo, inclusive, que o Flu teve diversas chances de, pelo menos,
sair com o empate. Mas, se
existe momento para ser derrotado, com certeza esse foi o
melhor para o time de Roger
Machado. O Flu ainda mantém dois pontos de vantagem
para o Junior Barranquilla.
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ma das grandes promessas do futebol
brasileiro saiu do nosso país. Talles
Magno, 18 anos, atacante revelado no
Vasco e que agora vai defender o New York
City, dos Estados Unidos. O atacante foi comprado por cerca de 10 milhões de dólares,
numa transação que pode chegar a $ 12 milhões caso ele bata metas, e o Vasco ficará com
75% deste valor, algo em torno de 45 milhões
de reais. O clube ainda mantém 10% do atleta
em uma futura venda. Muitos podem entender o valor como baixo, mas Talles, apesar do
enorme talento, vive má fase e conviveu com
três lesões sérias em quase dois anos de carreira. A fase ruim com a camisa cruz-maltina
e a situação precária das finanças do time de
São Januário culminaram na saída precoce
do garoto, que pode se tornar um grande craque, mas pode não despontar também.
VAI SER DECISIVO
N A final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo, que acontece

no sábado, às 15h05, em São Januário, vai ser decisiva.
E não estou falando só de quem será o campeão. Mas
também para o comandante alvinegro. O técnico, antes
totalmente respaldado pela diretoria, agora já não é
mais unanimidade internamente e uma derrota pode
sacramentar a busca do Botafogo por um novo treinador.
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados
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om muitas emoção
e um a menos desd e o s 14 m i n u t o s
do primeiro tempo,
quando Arão foi expulso,
o Flamengo empatou com
a LDU, no Maracanã, em 2
a 2, e conseguiu a classificação às oitavas de final da
Libertadores de forma antecipada. O Rubro-Negro
saiu na frente com Pedro, o
time equatoriano virou com
Guerra e Julio, mas Gustavo
Henrique, de forma heroica, fez o segundo aos 42 da
etapa final e salvou a noite.
O Rubro-Negro abriu o
placar aos 31 minutos. Depois do cruzamento de Matheuzinho para a área, a defesa tirou parcialmente, Pedro brigou com o defensor
no corpo, ganhou na força e
finalizou de direita. A bola
passou por debaixo do go-

Técnico não coloca perda de chances
claras na conta dos jovens atacantes

FLA TEM QUE IR
AO MERCADO
N Gerson vem negociando
sua possível transferência
para o Olympique de Marseille, por um valor que
pode se tornar a segunda
maior venda da história
do Flamengo (cerca de
160 milhões de reais, que
ficaria atrás apenas de Vinicius Jr., transferido por
R$ 164 milhões). Mas, ao
invés de buscar o retorno
de Piris da Motta, a diretoria deveria ir ao mercado
para buscar uma contratação à altura da perda.

