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Vasco terá força máxima contra Caldense
Técnico Marcelo Cabo espera confirmar a vaga na segunda fase da Copa do Brasil em partida no interior de Minas Gerais

Vasco e Leandro Castán discutirão redução após jogo com a Caldense; alongamento da dívida é opção

Miranda foi apresentado ontem no São Paulo e vestirá a camisa 22

O Vasco que enfrentará 
a Caldense hoje, às 
17h30, em Poços de 

Caldas, pela Copa do Bra-
sil, terá novidades. A prin-
cipal delas deve ser a es-
treia de Zeca, testado como 
lateral-direito em trabalhos 
comandados por Marcelo 
Cabo.

Como Léo Matos ainda 
não tem as melhores con-
dições físicas, afinal, recen-
temente se recuperou da 
Covid-19, o reforço foi des-
locado de lado - na vaga de 
Cayo Tenório. Desta forma, 
MT continua improvisado 
na lateral pelo lado esquer-
do.

O treinador ainda aguar-
da para saber se poderá 
contar com Leandro Castán 
e Cano. Tanto o zagueiro 
quanto o centroavante se 
recuperaram de problemas 
musculares sofridos contra 
o Goiás, na última roda-
da do Brasileirão, em 25 
de fevereiro, e tem poucos 
dias de treinos com o grupo. 
Uma avaliação será feita 
para saber se jogam ou fi-
cam no banco de reservas. 

O time provável do Vas-
co é: Lucão; Zeca, Ernando 
(Leandro Castán), Ricardo 
Graça e MT; Bruno Gomes, 

Andrey e Marquinhos Ga-
briel; Pec, Tiago Reis (Cano) 
e Talles.

Pelo regulamento da 
competição, o Vasco avança 
para a segunda fase em caso 
de vitória ou de empate. A 
primeira fase tem jogo úni-
co.

CASTÁN
Alexandre Pássaro, Mar-

celo Cabo e Leandro Castán 
conversaram nas últimas se-
manas sobre o futuro do ca-
pitão vascaíno. Mas decisões 
só serão tomadas após o jogo 
com a Caldense. Em comum 
há a vontade da sequência 
do zagueiro de 34 anos e a 
certeza de que as partes te-
rão de ceder.

A ideia é que Leandro 
Castán, ciente das dificul-
dades financeiras do Vasco, 
reduza o salário em 2021, 
ano no qual a equipe dispu-
tará a Série B. Em 2022, po-
rém, os termos que estão em 
vigência no atual contrato, 
que é válido até dezembro 
de 2022, podem voltar a vi-
gorar. O formato do acordo 
ainda é discutido pelos dois 
lados.

PIKACHU
O lateral-direito Yago 

Pikachu, jogador que mais 
vestiu a camisa do Vasco no 

Miranda cita Muricy decisivo em 
sua volta ao São Paulo e mira títulos

Negociação entre Flamengo e o lateral Rafinha ainda não foi concluída

Miranda foi anunciado e 
apresentado ontem pelo São 
Paulo. O zagueiro treinou 
pela manhã no CT da Bar-
ra Funda e deu entrevista 
coletiva pela tarde no Mo-
rumbi, onde falou da volta 
ao clube dez anos depois da 
despedida. Ele vestirá a ca-
misa 22.

“Estou voltando para 
casa, onde cresci, conquistei 
muitas coisas. Agradeço ao 
São Paulo pela oportunida-
de, (o clube) me projetou. É 
uma retribuição. Volto com 
fome de título, com vontade 
de novamente fazer o São 
Paulo vencedor. Espero que 
aconteça em breve”. disse 
Miranda.

O zagueiro tricampeão 
brasileiro de 2006 a 2008 
disse que Muricy Ramalho 
foi decisivo na negociação 
para sua volta ao São Paulo. 
O agora coordenador técni-
co foi treinador de Miranda 
na década passada.

“O Muricy me ligou al-
gumas vezes pra saber da 
minha situação, como era a 
negociação. Eu perguntei a 
ele qual era o São Paulo que 
ia encontrar, e ele me res-
pondeu de forma clara, me 
convenceu: ‘Você vai encon-
trar o São Paulo com ambi-
ção e vontade de ganhar, se-
não não estaria aqui, estou 
aqui para vencer’. Muricy 
foi peça fundamental”, afir-

Há 37 dias, quando Rafi-
nha desembarcou no Rio de 
Janeiro, era mais fácil prever 
o futuro do lateral-direito do 
que atualmente. A negociação 
com o Flamengo travou por 
causa de um impasse finan-
ceiro, e os lados esperam, sem 
muita margem de ação, que 

uma solução apareça.
Apesar dos problemas, há 

a sensação dos dois lados de 
que não é possível adiar muito 
mais a questão. O desejo é até 
o fim da semana colocar um 
ponto final na história, seja 
com qual desfecho for.

Rafinha afirmou publica-

mente que aceitou as condi-
ções apresentadas, o que não 
significou, na prática, um 
acordo. Dentro do próprio Fla-
mengo há uma bola dividida 
entre o futebol e o comando do 
clube, inclusive do presidente 
Rodolfo Landim, sobre a ca-
pacidade de incluir mais um 

grande salário no elenco sem 
prejudicar o planejamento fi-
nanceiro.

O orçamento para 2021 
precisou ser feito em outubro 
para ser aprovado e, na época, 
a sensação era de que a partir 
de abril uma das principais re-
ceitas, a de bilheteria, pudesse 

voltar. Não vai ser possível, e 
a previsão de R$ 100 milhões 
de arrecadação no ano dificil-
mente vai se concretizar.

Enquanto isso, Rafinha 
segue no Rio de Janeiro. Na 
praia, onde tem feito trei-
nos diários, jogado futevôlei 
e respondido a torcedores 

que ainda não tem muito o 
que dizer sobre seu futuro. 
O lateral desperta interesse 
de outros clubes brasileiros, 
e, embora o Flamengo seja 
prioridade, deseja o quanto 
antes decidir onde jogará em 
2021 para não perder tempo 
de pré-temporada.

Uma grande atua-
ção do Chelsea soma-
da a uma inexplicável 
apatia do Atlético de 
Madrid marcaram a 
classificação do time 
inglês às quartas de 
final da Liga dos Cam-
peões da Uefa, com 
uma vitória por 2x0, 
em Stamford Bridge. 
Ziyech, no primeiro 
tempo, e Emerson, 
já nos acréscimos do 
jogo, fizeram os gols, 
fechando o confron-
to agregado em 3 a 0. 
Invicto sob o comando 
de Thomas Tuchel, o 
Chelsea quebra uma 
escrita de sete anos, 
voltando às quartas 
da competição, o que 
não acontecia desde a 
temporada 2013/14.

A Champions Lea-
gue já conhece todos 
os classificados às 
quartas de final. Além 
do Chelsea, também 
garantiu sua vaga 
nesta quarta o atual 
campeão, Bayern de 
Munique. Eles se jun-
tam a Borussia Dort-
mund, Porto, PSG, Li-
verpool, Real Madrid 
e Manchester City. O 
sorteio dos confrontos 
será nesta sexta-feira

A missão era tão 
complicada que o téc-
nico Simone Inzaghi 
não se deu ao traba-
lho nem de escalar seu 
principal jogador na 
Lazio. Deixou Immo-
bile no banco. E o Ba-
yern de Munique, com 
tranquilidade, venceu 
por 2 a 1, na Alema-
nha, e confirmou a 
classificação às quar-
tas de final da Liga 
dos Campeões. Os bá-
varos haviam vencido 
por 4 a 1 no jogo de 
ida, em Roma. Lewan-
dowski marcou mais 
um e chegou a 39 gols 
na temporada. 

CHAMPIONS
Chelsea e 
Bayern passam 
às quartas

ASSESSORIA
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século 21, com 253 jogos e 40 
gols marcados, encerrou sua 
passagem de cinco anos pela 
Colina na semana passada. 
O atleta de 28 anos vê o mo-
mento como o mais adequa-
do para finalizar o ciclo em 
São Januário, porém lamen-
ta que o capítulo final tenha 

sido o quarto rebaixamento.
“Primeiro é um senti-

mento de gratidão por tudo 
que passei no clube, conheci 
muita gente, funcionários. 
E agora vamos respirar no-
vos ares. Acredito que era o 
momento certo, mas não da 
forma que está sendo com o 

rebaixamento. Mas acredito 
que fiz meu papel da melhor 
maneira possível, me doei o 
máximo desde aquele jogo 
contra o Madureira em 2016 
até o último contra o Goiás. 
Saio de cabeça erguida e 
agradeço muito ao clube por 
tudo que passei”, afirmou.

mou.
Ao longo da entrevista 

de apresentação, Miran-
da falou várias vezes sobre 
voltar a conquistar títulos. 
O clube não conquista um 
campeonato desde a Sul-A-
mericana de 2012.

“Quando começaram as 
conversas, a única coisa que 
pedi era um time com con-
dições de eu retornar ven-
cendo. É o que todo torcedor 
espera. Não sou salvador 
da pátria, mas tenho mui-
ta ambição de ajudar o São 
Paulo a buscar os títulos. 
Com experiência e ânimo, 
vou fazer de tudo para fa-
zer o São Paulo vitorioso de 
novo”.


