
ODIA I SÁBADO, 23/1/2021n site: odia.com.br n e-mail: ataque@odia.com.br n tel.: 2222-8000

Novamente no Z-4, Vasco encara o Atlético-MG, hoje, e precisa vencer para voltar a se 
afastar da perigosa e temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. P. 4 e 5
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Flamengo

Rogério Ceni 
vê Fla vivo na 
luta pela taça
Técnico vibra com a atuação contra o Palmeiras, com chances de 
título brasileiro (14%) e já pensa no jogo contra o Athletico-PR

C
onsiderada uma final 
para o Flamengo, a vi-
tória sobre o Palmeiras 

fez com que o time de Ro-
gério Ceni aumentasse um 
pouco mais as suas chances 
de título no Campeonato 
Brasileiro. De acordo com 
informações do site “Info-
bola”, do matemático Tris-
tão Garcia, o Rubro-Negro 
pulou de 9% para 14% de 
possibilidades de erguer a 
taça, o que deu mais con-
fiança aos torcedores e ao 
treinador.

Feliz com o desempenho 
da equipe, Ceni admite que 
o Rubro-Negro está vivo na 
luta pelo título. “Sempre 
estamos num processo de 
evolução, de construir algo 
mais sólido a cada jogo”, fri-
sou o treinador

JOGO A MENOS
Com 55 pontos, o Flamengo 
está a apenas quatro do lí-
der Internacional (59), tem 
um jogo a menos e ainda um 
confronto direto contra o 
Colorado, no Maracanã. A 
equipe gaúcha chegou aos 
50% de possibilidades de ser 
campeão - o São Paulo tem 
17%, o Atlético-MG, 14%, Pal-
meiras, 3% e Grêmio, 2%

semana. Mas a dupla com 
Rodrigo Caio durou apenas 
33 minutos. Machucado, o 
zagueiro deu lugar a Gus-
tavo Henrique, que teve um 
bom desempenho no Mané 
Garrincha. É provável que 
a dupla seja mantida em 
Curitiba. 

No gol, Hugo Souza deve 
seguir como o substituto de 
Diego Alves. A expectativa 
era de que o camisa 1 vol-
tasse contra o Goiás, na se-
gunda-feira, mas, após uma 
reavaliação, os departamen-
tos médico e de preparação 
física decidiram não acele-
rar a recuperação da lesão 
na coxa direita.

RAMON É CHAMADO
“Como em todos os trata-
mentos, o clube trabalha 
para que o atleta retor-
ne apenas quando estiver 
100%”, diz o comunicado do 
clube. O lateral-esquerdo 
Ramon será a novidade na 
lista de relacionados para 
a partida na capital para-
naense. Com a suspensão 
de Renê, reserva imediato 
de Filipe Luís, o treinador 
convocou a promessa do 
sub-20 para compor a dele-
gação rubro-negra.

Na cola dos líderes, o Fla-
mengo já pensa no Athleti-
co-PR, adversário de ama-
nhã, na Arena da Baixada, 
em Curitiba. E Ceni terá 
dois desfalques importan-
tes. Com lesão no músculo 
adutor da coxa direita, Ro-
drigo Caio foi vetado pelo 
departamento médico. Die-
go Alves, que sofreu uma le-
são parecida, segue em “em 
processo gradual de recu-
peração”, de acordo com o 
comunicado divulgado pelo 
clube.

ZAGA É DÚVIDA
Na convincente atuação 
contra o Palmeiras, Willian 
Arão foi aprovado como za-
gueiro, função testada pelo 
técnico ao longo da última 

O Flamengo tem 
14% de chances de 
título, atrás apenas 
do Inter (50%) e do 
São Paulo (17%). O 
Atlético-MG tem 14%
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ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Flamengo

Ceni está 
empolgado 

com a 
evolução do 
Flamengo e 

confiante na 
busca do título

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

28ª RODADA / 27/1
Atlético-MG x Santos 19h15 Mineirão

30ª RODADA / 28/1
Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

32ª RODADA / HOJE
São Paulo x Coritiba 19h Morumbi

Vasco x Atlético-MG 21h São Januário

32ª RODADA / AMANHÃ
Internacional x Grêmio 16h Beira-Rio

Athletico-PR x Flamengo 16h Arena da Baixada

Ceará x Palmeiras 16h Castelão

Santos x Goiás 18h15 Vila Belmiro

Sport x Bahia 18h15 Ilha do Retiro

Atlético-GO x Fortaleza 18h15 Antonio Accioly

Fluminense x Botafogo 20h30 São Januário

32ª RODADA / SEGUNDA
Corinthians x Bragantino 20h Arena Neo Quimica

31ª RODADA /QUARTA-FEIRA
Botafogo 1 x 3 Atlético-GO Nilton Santos

Bahia 1 x 0 Athletico-PR Fonte Nova

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG Arena do Grêmio

Coritiba 3 x 3 Fluminense Couto Pereria

São Paulo 1 x 5 Internacional Morumbi

Bragantino 4 x 1 Vasco Nabi Abi Chedid

31ª RODADA /QUINTA-FEIRA
Flamengo 2 x 0 Palmeiras Mané Garrincha

Fortaleza 2 x 0 Santos Castelão

Goiás 0 x 4 Ceará Serrinha

Corinthians 3 x 0 Sport Neo Quimica Arena

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP
 1º Internacional 59 31 17 8 6 53 29 24 63,4%

 2º São Paulo 57 31 16 9 6 51 33 18 61,3%

 3º Flamengo 55 30 16 7 7 52 39 13 61,1%

 4º Atlético-MG 54 30 16 6 8 52 38 14 60,0%

 5º Palmeiras 51 30 14 9 7 43 28 15 56,7%

 6º Grêmio 51 30 12 15 3 39 25 14 56,7%

 7º Fluminense 47 31 13 8 10 43 40 3 50,5%

 8º Corinthians 45 30 12 9 9 38 34 4 50,0%

 9º Santos 45 30 12 9 9 41 38 3 50,0%

 10º Ceará 42 31 11 9 11 45 41 4 45,2%

 11º Bragantino 41 31 10 11 10 43 37 6 44,1%

 12º Athletico-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3 41,9%

 13º Atlético-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7 41,9%

 14º Fortaleza 35 31 8 11 12 28 30 -2 37,6%

 15º Bahia 32 30 9 5 16 36 51 -15 35,6%

 16º Sport 32 31 9 5 17 24 41 -17 34,4%

 17º Vasco 32 30 8 8 14 30 44 -14 35,6%

 18º Coritiba 26 31 6 8 17 26 42 -16 28,0%

 19º Goiás 26 31 6 8 17 29 51 -22 28,0%

 20º Botafogo 23 31 4 11 16 27 49 -22 24,7%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

 n O presidente da Repúbli-
ca, Jair Messias Bolsonaro, 
marcou presença no treino 
do Flamengo, ontem, em 
Brasília. Um dia após a vitó-
ria sobre o Palmeiras pelo 
Brasileirão, o Rubro-Negro 
realizou uma atividade no CT 
do Brasiliense.

Bolsonaro é torcedor do 
Palmeiras, equipe derrotada 
na última quinta-feira pelo 
Flamengo, mas já vestiu al-
gumas vezes a camisa do Fla-
mengo. Em 2019, ele chegou 
a comparecer em jogos do 
Rubro-Negro no estádio do 
Mané Garrincha, em Brasília.

O Flamengo irá permane-
cer na capital federal até hoje, 
quando embarca para Curi-
tiba. Amanhã, às 16 horas, a 
equipe encara o Athletico-PR, 
na Arena da Baixada, pelo 
Brasileirão.

BOLSONARO 
VAI AO TREINO 
EM BRASÍLIA
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Noite de fortes emoções na C
De volta à zona de rebaixamento, Vasco aposta em Benítez para bater o Atlético-MG e sair do Z

D
e volta à zona do rebaixa-
mento do Brasileiro - após 
as vitórias de Bahia e do 

Fortaleza -, o Vasco, pressiona-
do, encara uma parada durís-
sima para tentar sair do Z-4: o 
Atlético-MG, quarto colocado, 
hoje, às 21h, em São Januário. 
A aposta de Vanderlei Luxem-
brugo para tirar o Gigante da 
confusão está nos pés do meia 
argentino Martín Benítez, que 
vai reforçar o time titular.

Após uma negociação com-
plicada, Benítez, de 26 anos, re-
novou por mais seis meses com 
o Vasco. Fora na goleada sofrida 
contra o Bragantino, na última 
quata-feira, o meia teve a esca-
lação confirmada por Luxem-
burgo após o treino de ontem.

“Achei que escalar Benítez 
em um jogo difícil como o con-
tra o Bragantino, teria um risco. 
Preferi deixá-lo no Rio de Janei-
ro para treinar e iniciar a parti-
da contra o Atlético-MG”, disse 
o treinador cruzmaltino.

Com 32 pontos, o Vasco pre-
cisa vencer o Atlético-MG para 
deixar a zona de rebaixamento, 
já que Bahia e Sport se enfren-
tam nesta rodada. De acordo 
com os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, o Cruzmaltino 
tem 31 % de risco de ser rebai-
xado para a Série B.

Se em campo as coisas estão 
difíceis, fora dele a situação não 
diferente. Afinal, o Vasco vive 
uma eleição interminável. O 
processo eleitoral ganhou um 
novo capítulo, ontem, com a de-
cisão do juiz Paulo Roberto Cor-
rea, da 8ª Vara Cível do Rio (TJ
-RJ), de suspender a cerimônia 
de posse de Jorge Salgado, elei-
to em dezembro, e dos novos 
membros Conselho Deliberati-
vo, que seria realizada ontem à 
noite, na sede náutica da Lagoa. 

Ao acatar a liminar dos 

apoiadores de Luiz Roberto 
Leven Siano, mais votado no 
pleito anulado de novembro, o 
magistrado estendeu o manda-
to de Alexandre Campello até a 
definição do caso. Responsável 
pela realização da eleição em 14 
de dezembro, no formato vir-
tual, a Eleja Online tem o prazo 
de cinco dias para apresentar as 
listas físicas e arquivos digitais 
dos sócios cadastrados, dos que 
votaram e dos que não votaram. 

Após mais uma reviravolta, 
o grupo político de Jorge Sal-
gado trabalha para reverter a 
decisão e seguir o cronograma. 
Leven Siano acredita que con-
seguirá na Justiça anular o plei-
to que elegeu Salgado e validar 
a eleição do dia 7 de novembro, 
presencial, que teve o advogado 
como o candidato mais votado.

A ação foi movida pelo 1º vice
-presidente geral do clube, Elói 
Ferreira, e por mais 12 sócios. 
Todos eles são apoiadores de 
Leven na política cruzmaltina. 
O departamento jurídico do 
Vasco protocolou um pedido 
no processo para que o magis-
trado declarasse impedimento 
ou suspeição. O pedido se deve 
à sua ligação com o clube.

Vasco

Benítez reforça 
o Vasco após 
a novela da 
renovação 
de seu 
empréstimo ao 
Independiente 

Local: São Januário. Árbitro: Vinicius 
Gonçalves Dias Araújo. Horário: 21h

VASCO

ATLÉTICO-MG

Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, 
Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, 
Léo Gil, Pikachu e Benítez; Talles e Cano. 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Everson, Guga, Igor Rabello (Allan), Réver e 
Junior Alonso; Jair, Guilherme Arana e 
Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas. 
Técnico: Jorge Sampaoli

FICHA TÉCNICA
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ões na Colina
o-MG e sair do Z-4 do Campeonato Brasileiro

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA sexta-feira foi agitada no 
Vasco. O juiz Paulo Roberto 
Corrêa, também sócio proprie-
tário do clube, decidiu acatar a 
liminar pedida por 12 sócios e 
decidir que a eleição de 14 de 
novembro, quando Salgado 
foi eleito, está suspensa. Por 
enquanto, Campello segue 
como presidente. A cerimônia 
de posse dos novos conselhei-
ros, mesmo assim, ocorreu na 
Sede Náutica da Lagoa. A cha-
pa de Salgado acredita que o 
juiz Paulo Roberto Corrêa não 
poderia julgar o caso.

NO VASCO, UMA 
BRIGA SEM FIM 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

DEIXARAM CHEGAR? 

A 
vitória simbólica do Flamengo diante do 

Palmeiras é o que faz o torcedor voltar a so-

nhar com o título brasileiro. E a antiga frase 

vem à tona: “Se deixar chegar...”. Assim os flamen-

guistas encaram o Flamengo. Como o time de che-

gada. Em 2019, nem precisou, já que destroçou os 

adversários. Em 2020, tem sido mais difícil. Era 

o ponto de virada para que o flamenguista pu-

desse abraçar o trabalho de Rogério Ceni. Ainda 

não 100%, mas a confiança no time aumentou. A 

rodada já começa com o Fla tendo o Athletico-PR 

pela frente, fora de casa, de olho nos jogos de In-

ternacional, Atlético-MG e São Paulo. O Colorado 

pega o Grêmio. Jogo duríssimo, o mais difícil que 

o Inter poderia ter no momento. Já o Galo vai pe-

gar o Vasco, e o Rubro-Negro terá que torcer para 

o rival em São Januário. E o São Paulo busca se 

recuperar após a goleada no Morumbi. Enfrenta 

o quase rebaixado Coritiba e terá a vida mais fácil. 

Mas a verdade é que o Flamengo já sonha com o 

bicampeonato brasileiro de forma seguida. Se 

depender da torcida, “deixou chegar...”.

O Flamengo venceu o Palmeiras, na quinta-feira, em Brasília

 nE novamente devemos 
ter o volante Willian Arão 
(foto) jogando de zagueiro 
pelo Flamengo. E diga-se: 
jogou muito bem, por si-
nal. Rodrigo Caio, zagueiro 
que tem enfrentado alguns 
problemas físicos em 2020, 
lesionou o músculo adutor 
da coxa direita contra o Pal-
meiras e não enfrentará o 
Athletico-PR. Mas, e agora, 
quem entra? Gustavo Hen-
rique, Natan ou Léo Perei-
ra? As dúvidas de Ceni...

FLAMENGO SEM 
RODRIGO CAIO 

A PÁ DE CAL OU ESPERANÇA 

 nO clássico entre Fluminense e Botafogo tem ar de decisão 
para os dois lados, mas o Alvinegro vai sentir muito mais, 
seja lá qual for o resultado. Empate ou derrota é jogar a pá 
de cal, mesmo que não matematicamente, na tentativa 
do Bota de não ser rebaixado. A vitória traria um pingo de 
esperança. Para o Flu, é seguir vencendo para não deixar 
o Corinthians chegar e o Tricolor não se distanciar do G-6. 
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Manutenção de Barroca 
no Fogão ganha força 
com novo diretor
Ameaçado no cargo, 
treinador é muito próximo 
de Eduardo Freeland, 
que assume o futebol 
profissional alvinegro 

M
uito criticado pelo pífio 
desempenho em sua se-
gunda passagem pelo 

Botafogo — uma vitória e sete 
derrotas —, o técnico Eduardo 
Barroca ganhou um aliado no 
clube. Apesar da pressão dos 
torcedores, que querem a sua 
demissão antes do término do 
Campeonato Brasileiro, a che-
gada de Eduardo Freeland, 
novo diretor de futebol, pode 
ser benéfica ao treinador.

Juntos, na base alvinegra, 
eles foram campeões brasi-
leiros da categoria Sub-20 em 
2016. Internamente, a escolha 
do dirigente pelo presidente 
Durcesio Mello não foi bem vis-
ta por conselheiros, pois mui-
tos entendem que Freeland não 
tem bagagem suficiente para 
reestruturar o futebol profis-
sional de um clube atolado nos 
mais diversos problemas. 

Em General Severiano, Free-
land vai encontrar um cenário 
totalmente diferente do que 
viveu no Flamengo, onde fazia 
trabalho na base. Outro ponto 
que fez muita gente torcer o na-
riz no Botafogo é que Freeland 
é muito próximo de pessoas do 
antigo Comitê de Futebol, lide-
rado pelo ex-presidente Carlos 
Augusto Montenegro, um dos 
principais nomes que ajuda-
ram a agravar a crise no clube.

Quem está de saída do Bo-
tafogo é Kanu. Negociado com 
Cruz Azul, do México o zaguei-
ro, de 23 anos, não joga mais 
pelo Alvinegro. De acordo com 
informações do portal ‘Fogão-
Net’, o jogo contra o Atlético-GO 
foi o último dele com a camisa 
do Glorioso. O defensor é consi-
derado um dos principais joga-
dores do elenco alvinegro.

Os valores da proposta es-
tão estimados em US$ 400 mil 
(cerca de R$ 2,14 milhões) pelo 
empréstimo e opção de compra 
de US$ 4 milhões (aproximada-
mente R$ 22 milhões). O Bota-
fogo ainda gostaria de aumen-
tar os gatilhos de produtividade 
do jogador. Sem Kanu, Barroca 
terá que escolher entre Sousa, 
Rafael Forster e Wesley para en-
carar o Fluminense, amanhã, 
em São Januário.

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Botafogo

Barroca 
conversa 
com o grupo 
visando o 
clássico de 
amanhã com  
o Fluminense 
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A 
situação envolvendo o 
futuro de Marcos Pau-
lo segue indefinida. 

Enquanto o Fluminense de-
seja vendê-lo ao Parma-ITA, 
esperando receber uma com-
pensação financeira, o joga-
dor tem o interesse de jogar 
pelo Atlético de Madrid-ESP. 
De acordo com informações 
do portal “NetFlu”, o atacan-
te tenta a todo custo conven-
cer o clube espanhol a fazer 
alguma oferta ao Tricolor.

Marcos Paulo, de 19 anos, 
tem contrato com o Flumi-
nense até o meio do ano e 
não deseja renová-lo. No en-
tanto, por gratidão ao clube 
que o revelou para o futebol, 
não deseja sair das Laran-
jeiras sem deixar qualquer 
compensação financeira. Em 
tempo: o Atlético de Madrid 
é líder do Espanhol, enquan-
to o Parma luta contra o re-
baixamento na Itália.

Até o momento, apenas o 
Parma sinalizou com uma 
oferta com compensação fi-
nanceira para o Fluminense: 
ofereceu 1 milhão de euros 
(cerca de R$ 6,58 milhões) 
pelo jogador. Já o Atlético de 
Madrid deseja contratá-lo 
sem custos ao fim do contra-
to do atacante.

MILAN ENTRA NA BRIGA

De acordo com informações 
do portal “NetFlu”, o staff do 
atleta irá se reunir para dis-
cutir o futuro de Marcos Pau-
lo. Além disso, uma conversa 
definitiva entre os empresá-
rios e a família do jovem com 
a diretoria tricolor também 
deve acontecer em breve.

Marcos Paulo, inclusive, 
teria despertado interesse 
de um gigante europeu. De 
acordo com informações do 
portal italiano “CalcioMer-
cato”, o Milan estaria cogi-
tando a hipótese de fazer 
uma oferta ao Fluminense. O 
atacante já pode assinar um 
pré-contrato com qualquer 
clube. Além do Milan, o por-
tal ainda afirma que o Bolog-
na, da Itália, deseja contratar 
o atual jogador tricolor. 

DANIEL CASTELO BRANCO

Marcos Paulo: talento que 
vira dilema no Fluminense 
Com oferta do Parma, ele que jogar no Atlético de Madrid e atrai interesse do Milan

Revelado pelo 
Fluminense, 
Marcos Paulo 
não quer ir 
embora sem 
dar lucro  
ao clube

Fluminense
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A suntuosidade do Maracanã, palco de jogos antológicos, de shows memoráveis e passarela dos grandes craques do futebol mundial

Maracanã e sua história na berlinda
Zico, Dinamite e outros ídolos apresentam e-book sobre a exposição que celebra os 70 anos do estádio

U
ma das exposições de 
maior sucesso do eMuseu 
do Esporte em 2020, “Ma-

racanã 70 anos” foi eternizada 
na forma de e-book. A obra foi 
lançada no dia 22 (sexta-feira) e 
pode ser baixada gratuitamente 
no link emuseudoesporte.com.
br. Organizado por Silvio Tel-
les, Rodrigo Vilela e Caio Serpa 
Madeira, o livro recorda passa-
gens marcantes do estádio, um 
dos símbolos do país no exte-
rior. No mesmo dia, às 10h, o 
eMuseu exibirá um programa 
no Instagram e no Facebook 
com depoimentos de ex-joga-
dores que marcaram época no 
estádio. Um deles é Zico, ídolo 
Flamengo e maior artilheiro do 
Maraca, com 334 gols marca-
dos no Templo do Futebol.

“Deus me proporcionou mo-
mentos maravilhosos no Mara-
canã, não só como jogador, mas 
como torcedor. Estava no Fla-
Flu de 1963, que bateu recorde 
de público (194.603 torcedo-
res), assisti ao Garrincha fazer 
estripulias, vi o milésimo gol do 
Pelé... Jamais poderia imaginar 
que teria uma história ali den-
tro. Fui chamado de “jogador de 
Maracanã”, como se isso fosse 
uma coisa ruim. Quantas pes-
soas não gostariam de atuar no 
maior templo do futebol, uma 
vez que fosse? Feliz daqueles 
que têm história para contar 
nesse que é o maior estádio do 
mundo”, ressalta o Galinho.

Outro que brilhou no Ma-
racanã, Roberto foi batizado 
de Dinamite graças ao gol que 
marcou logo em sua estreia nos 
profissionais do Vasco, contra 
o Internacional, em 1974, aos 
17 anos. Naquela temporada, o 
título do Brasileiro acabou indo 
para São Januário:

“O Maracanã para mim é 
tudo. Comecei ali e devo ao es-
tádio até meu apelido, por cau-
sa da força do meu chute no gol 
que marquei. Anos depois, fiz 
contra o Botafogo um dos gols 
mais bonitos do Maracanã. E, 
quando voltei do Barcelona, 

DIVULGAÃ§Ã£O

minha reestreia também foi 
ali, com cinco gols em cima do 
Corinthians. O Maracanã sem-
pre mexeu muito com todos, 
torcedores e jogadores. Só te-
nho a agradecer a esse estádio 
por tudo o que me proporcio-
nou e parabenizar o eMuseu 
do Esporte por valorizar essa 
história”.

O ponto de partida da expo-
sição no eMuseu do Esporte - 
que pode ser conferida AQUI - é 
a construção do Maracanã, en-
tão Estádio Municipal, erguido 
a partir de 1948 para receber a 
Copa do Mundo, dois anos de-
pois. A história, porém, come-
ça de maneira tão triste quan-
to surpreendente: a virada do 
Uruguai naquela final, com gols 
de Schiaffino e Ghiggia, fez os 
brasileiros pensarem se valeu 
a pena tanto esforço. O agora 
setentão, porém, mostrou ao 
longo de décadas que sim. Zico, o maior artilheiro do Maraca

ARQUIVO O DIA

 N No e-book sobre os 70 anos 
do Maracanã, os leitores vão 
recordar a alegria pelas classi-
ficações da seleção brasileira 
para os Mundiais de 70 e 94; 
emocionar-se com o milésimo 
gol de Pelé; dar adeus à genia-
lidade de Garrincha; e sentir 
mais uma vez o brilho dos Jo-
gos Olímpicos Rio-2016.

O estádio também foi palco 
para grandes nomes da músi-
ca, como Roberto Carlos, Paul 
McCartney, Madonna, Roger 
Waters e Frank Sinatra. Em 1991, 
o bom e velho Maracanã abri-
gou a segunda edição do Rock 
in Rio, que recebeu mais de 700 
mil pessoas em nove dias com 
shows de artistas como Guns 
N’Roses, Prince, Billy Idol, Geor-
ge Michael, Judas Priest e A-Ha, 

entre outros.
“O Maracanã é o maior e 

mais emblemático estádio 
do mundo, um patrimônio do 
Rio de Janeiro. Em tempos de 
pandemia, um e-book que 
relembra a exposição virtual 
dos 70 anos do Maracanã é 
um presente para todos nós”, 
diz Leandro Alves, secretário 
de Esportes, Lazer e Juventude 
do Rio de Janeiro.

Gestora do eMuseu do Es-
porte, Bianca Gama destaca 
o envolvimento de diversos 
profissionais, órgãos e entida-
des na criação da narrativa da 
exposição sobre o Maracanã: 
“Essa é a missão do eMuseu, 
tornar acessível de forma vir-
tual instalações esportivas 
para toda a população”.

UM PATROMÔNIO DO RIO DE JANEIRO


