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Sem Gabigol &  
Cia, Flamengo dá  
o pontapé inicial no 
Campeonato Carioca 
com a garotada do  
Sub-20, hoje, contra 
o Nova Iguaçu, no 
Maracanã. P. 2 e 3

Está valendo!Está valendo!
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tabelaçoaço
1ª RODADA: HOJE
Flamengo x Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: AMANHÃ
Macaé x Bangu 15h Eduardo Guinle
Volta Redonda x Madureira 17h Cidadania
Botafogo x Boavista 18h Nilton Santos
Vasco x Portuguesa 21h São Januário
1ª RODADA: QUINTA
Resende x Fluminense 18h Maracanã
2ª RODADA: SÁBADO
Macaé x Flamengo 18h A Definir
Volta Redonda x Vasco 21h05 Cidadania
2ª RODADA: DOMINGO
Nova Iguaçu x Madureira 15h30 Laranjão
Fluminense x Portuguesa 16h Maracanã
Boavista x Bangu 18h Elcyr Resende
2ª RODADA: SEGUNDA
Botafogo x Resende 21h Nilton Santos
3ª RODADA: 13/03 (SÁBADO)
Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão
Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir
Bangu x Botafogo 21h05 A Definir
3ª RODADA: 14/03 (DOMINGO)
Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro
Flamengo x Fluminense 18h Maracanã
3ª RODADA: 15/03 (SEGUNDA)
Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende
4ª RODADA: 20 E 21/03 (SÁBADO E DOMINGO)
Flamengo x Resende A Definir Maracanã
Boavista x Nova Iguaçu A Definir Elcyr Resende
Bangu x Fluminense A Definir A Definir
Madureira x Portuguesa A Definir Conselheiro Galvão
Volta Redonda x Macaé A Definir A Definir
Vasco x Botafogo A Definir Maracanã
5ª RODADA: 24 E 25/03 (QUARTA E QUINTA)
Botafogo x Flamengo A Definir Nilton Santos
Resende x Volta Redonda A Definir Trabalhador
Vasco x Macaé A Definir São Januário
Madureira x Bangu A Definir Conselheiro Galvão
Boavista x Fluminense A Definir A Definir
Nova Iguaçu x Portuguesa A Definir A Definir
6ª RODADA: 27 E 28/03 (SÁBADO E DOMINGO)
Fluminense x Volta Redonda A Definir Maracanã
Vasco x Madureira A Definir São Januário
Boavista x Flamengo A Definir A Definir
Nova Iguaçu x Botafogo A Definir A Definir
Portuguesa x Macaé A Definir Luso-Brasileiro
Bangu x Resende A Definir Moça Bonita
7ª RODADA: 31/03 E 1º/04 (QUARTA E QUINTA)
Fluminense x Vasco A Definir Maracanã
Flamengo x Bangu A Definir Maracanã
Botafogo x Madureira A Definir Nilton Santos
Resende x Portuguesa A Definir Trabalhador
Macaé x Nova Iguaçu A Definir A Definir
Volta Redonda x Boavista A Definir A Definir
8ª RODADA: 03 E 04/04 (SÁBADO E DOMINGO)
Macaé x Fluminense A Definir A Definir
Madureira x Flamengo A Definir A Definir
Botafogo x Portuguesa A Definir Nilton Santos
Volta Redonda x Nova Iguaçu A Definir A Definir
Vasco x Bangu A Definir São Januário
Resende x Boavista A Definir Trabalhador
9ª RODADA: 10 E 11/04 (SÁBADO E DOMINGO)
Flamengo x Vasco A Definir Maracanã
Volta Redonda x Botafogo A Definir A Definir
Macaé x Resende A Definir A Definir
Fluminense x Nova Iguaçu A Definir Maracanã
Madureira x Boavista A Definir Conselheiro Galvão
Portuguesa x Bangu A Definir Luso-Brasileiro
10ª RODADA: 17 E 18/04 (SÁBADO E DOMINGO)
Fluminense x Botafogo A Definir Maracanã
Madureira x Macaé A Definir Conselheiro Galvão
Portuguesa x Flamengo A Definir A Definir
Bangu x Volta Redonda A Definir Moça Bonita
Nova Iguaçu x Resende A Definir A Definir
Boavista x Vasco A Definir A Definir
11ª RODADA: 24 E 25/04 (SÁBADO E DOMINGO) 
Botafogo x Macaé A Definir Nilton Santos
Flamengo x Volta Redonda A Definir Maracanã
Resende x Vasco A Definir A Definir
Fluminense x Madureira A Definir Maracanã
Portuguesa x Boavista A Definir Luso-Brasileiro
Bangu x Nova Iguaçu A Definir Moça Bonita

A bola vai rolar no A bola vai rolar no 
Campeonato CariocaCampeonato Carioca

Atual campeão, Flamengo estreia contra o Nova Iguaçu, hoje, 
às 21h30, no Maracanã, e parte em busca do tri estadual  

O 
Campeonato Carioca co-
meça hoje e o Flamen-
go, atual campeão, abre 

a rodada, às 21h30, contra o 
Nova Iguaçu, no Maracanã. 
Vasco e Botafogo jogam ama-
nhã, enquanto o Fluminense 
fecha a rodada, na quinta-fei-
ra. Para este ano, a Federação 
de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj) divulgou algu-
mas mudanças no regulamen-
to, como grupo único.

Até o ano passado, o Cam-
peonato Carioca era dispu-
tado em dois turnos (Taça 
Guanabara e Taça Rio) e dois 
grupos (A e B). Em dezembro 
do ano passado, a Ferj divul-
gou um esquema diferente 
para 2021. As 12 equipes fa-
rão parte de um único gru-
po, onde cada equipe joga 11 

partidas. Os quatro melhores 
colocados farão semifinal e 
final para decretar o cam-
peão estadual. 

O primeiro colocado da 
fase de grupos ganhará a 
Taça Guanabara e um cha-
veamento entre o quinto e 

oitavo colocados consagrará 
o campeão da Taça Rio. O úl-
timo da fase de grupos será 
rebaixado ao fim da compe-
tição. Além dos quatro gran-
des do estado, também dis-
putam o campeonato Bangu, 
Boavista, Macaé, Madurei-
ra, Nova Iguaçu, Portuguesa, 
Resende e Volta Redonda.

Maior campeão estadual, 
o Flamengo acumula 36 con-
quistas e vai em busca do 
tricampeonato. Logo depois 
vem o Fluminense, que tem 
31 títulos, mas é o clube gran-
de que amarga a maior seca, 
já que não vence o estadual 
desde 2012. O Vasco tem 24 
campeonatos, com o último 
conquistado em 2016. O Bo-
tafogo tem 21 e venceu pela 
última vez em 2018.

Com 36 títulos, o 
Flamengo é o maior 
campeão carioca da 
história, seguido por 
Fluminense (31), Vasco 
(24) e Botafogo (21) 

Objeto de desejo: doze 
times vão brigar pela taça 
de campeão carioca em 
2021. O Flamengo quer o 
tricampeonato
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Flamengo Nova Iguaçu

Chance de ouro para a garotada 
Maurício Souza será o responsável por comandar o Rubro-Negro nas primeiras rodadas do Estadual

O 
Flamengo não teve 
muito tempo para co-
memorar o bicampeo-

nato brasileiro. Afinal, cinco 
dias após a conquista, volta 
a campo, hoje, para pegar o 
Nova Iguaçu, às 21h35 (ho-
rário solicitado pela Record, 
emissora que irá transmitir 
o duelo), no Maracanã, pela 
primeira rodada do Campeo-
nato Carioca.

Como o Departamento de 
Futebol concedeu férias ao 
time principal, o Rubro-Ne-
gro será representado pela 
garotada do Sub-20, que 
será comandada pelo téc-
nico Maurício Souza, já que 
Rogério Ceni também rece-
beu um período de recesso. 
Alguns atletas do profissio-
nal irão reforçar a equipe: o 
goleiro Gabriel Batista, o la-
teral-direito Matheuzinho, 
o zagueiro Natan, o volante 
João Gomes e o atacante Ro-
drigo Muniz. Pepê e Michael 
serão incorporados ao elenco 
apenas na quinta-feira. Ramon, um dos destaques da equipe, durante treinamento no Ninho 

Valor de ‘luvas’ ainda é entrave entre Fla e Rafinha

O Flamengo e o lateral-direi-
to Rafinha ainda não chega-
ram a um acordo para que o 
jogador retorne ao Ninho do 
Urubu. O que está impedindo 
que as partes cheguem a um 
denominador comum é o va-
lor da “luva” que o experiente 
atleta receberia ao fechar com Rafinha está perto da volta ao Fla

o Rubro-Negro carioca.
A cúpula do Flamengo 

apresentou as condições a Ra-
finha no dia 5 de fevereiro. Ele 
recebeu a oferta rubro-negra 
e depois fez uma contrapro-
posta, com valores diferen-
tes. Agora, a diretoria analisa 
a pedida do jogador. Como há 
uma boa relação entre as par-
tes, as conversas estão fluindo 
‘de maneira natural’.

A ideia do Flamengo é ter 
Rafinha com contrato até de-

zembro de 2021, quando aca-
ba a gestão de Rodolfo Lan-
dim e com um custo sem co-
locar em risco o orçamento do 
clube. Rafinha recebeu con-
tato do Flamengo logo após 
rescindir com o Olympiacos, 
da Grécia. Dias depois, ele re-
tornou ao Brasil para estudar 
o próximo passo que dará na 
carreira. A ideia é fechar com 
algum clube da Série A do 
Brasileiro e depois acertar o 
retorno ao Coritiba, clube no 

Diretoria negocia com o experiente lateral-direito para contratá-lo

qual deu os primeiros passos 
no futebol, em 2004.

Recentemente, em entre-
vista coletiva, Marcos Braz, 
vice de futebol do Flamen-
go, falou sobre a negociação 
com Rafinha e chegou a reve-
lar que as ‘questões estavam 
avançadas’. Rafinha está com 
35 anos e, além de Flamengo e 
Coritiba, vestiu as camisas do 
Schalke 04 e Bayern de Muni-
que, ambos da Alemanha, Ge-
noa, da Itália, e Olympiacos.

No treino de ontem, o úl-
timo antes do duelo contra o 
Nova Iguaçu, Maurício Sou-
za comandou uma ativida-
de tática e esboçou a equipe 
que pretende mandar a cam-
po: Gabriel Batista, Matheu-
zinho, Noga, Natan e Ramon; 
João Gomes, Daniel Cabral, e 
Yuri de Oliveira; Thiaguinho, 
Lázaro e Rodrigo Muniz. Em 
alguns momentos, o coman-
dante sacou o meia Yuri e co-
locou Max, como teste para fa-
zer alteração durante o jogo.

O zagueiro Bruno Viana, 
primeiro reforço do Flamen-
go para a temporada 2021, 
não foi inscrito a tempo, já 
que a janela de transferên-
cia no Brasil só abriu ontem, 
e está fora da estreia rubro-
-negra no Carioca. Ele será 
preparado para a segunda 
rodada, diante do Macaé, no 
sábado.

Sem os titulares que ergue-
ram a taça do Brasileiro, a tor-
cida do Flamengo terá conta-
to com alguns jovens nas pri-

meiras rodadas do Estadual. 
Muitos deles já são conheci-
dos da Nação e poderão mos-
trar o potencial e, quem sabe, 
brigar por uma promoção ao 
time profissional. 

O Flamengo não terá a 
presença do volante Richard 
Rios, que foi expulso em uma 
partida pelo Carioca Sub-20 e 
terá que cumprir a suspensão 
na primeira rodada do Esta-
dual pelo profissional.

Richard Rios é colombiano 
e chegou ao Flamengo após se 
destacar atuando no Futsal na 
Colômbia. Em 2020, o volante 
foi um dos destaques da equi-
pe Sub-20 e teve o contrato re-
novado, e o compromisso vai 
até dezembro deste ano.

O elenco principal volta aos 
trabalhos no Ninho do Urubu 
apenas no dia 15 de março e 
fará uma mini pré-temporada 
de olho na Supercopa do Bra-
sil, que será disputada no dia 
11 de abril, contra Palmeiras 
ou Grêmio, clubes que brigam 
pelo título da Copa do Brasil.

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br
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Vasco

Empresário 
nega a saída 
de Cano 
Argentino, de 33 anos, tem 
contrato até o fim de 2021 e 
não teria recebido propostas 
para deixar o Vasco

P
rincipal destaque do 
Vasco na temporada 
passada, Germán Cano 

não tem ofertas para deixar o 
clube. De acordo com infor-
mações da repórter da Band, 
Gabi Marino, o empresário 
do atleta, José Constanzo, 
afirmou que não houve qual-
quer proposta para a contra-
tação do argentino.

Germán Cano, de 33 anos, 
tem contrato com o Vasco até 
o fim do ano. Com o rebaixa-

O alto salário 
de Cano seria 

um empecilho 
para a sua 

permanência 
na Colina

Cano é um dos poucos 
jogadores que se 
destacaram na 
temporada passada 
com a camisa do 
Vasco: ele fez 24 gols 
em 51 jogos

mento do Cruzmaltino para a 
Série B do Brasileiro, sua per-
manência se tornou incerta. 
Isso porque o Cruzmaltino 
terá uma baixa financeira 
considerável com a queda 
para a Segundona.

Cano tem um dos maiores 
salários do elenco do Vasco. 
Ainda não se sabe se a dire-
toria terá condições de ar-
car com o valor de seu salá-
rio: R$ 250 mil. Além disso, 
a equipe tem dívidas com 

o elenco e o atacante dese-
ja que o Cruzmaltino revele 
como essa pendência será 
resolvida.

O atacante argentino tem 
sondagens do Mundo Árabe, 
mas não há propostas para a 
transferência. Caso seja do 
interesse do Vasco negociá-
-lo, Cano não quer deixar o 
clube de mãos vazias. O joga-
dor é bastante grato ao Cruz-
maltino pela temporada e só 
aceitaria uma oferta caso o 

Vasco seja recompensado.
Germán Cano é um dos 

poucos jogadores que se 
destacaram na temporada 
passada vestindo a cami-
sa do Vasco. Ele marcou 24 
gols em 51 jogos com a ca-
misa cruzmaltina. Para se 
ter ideia, após o atacante, os 
maiores goleadores do Vas-
co na temporada são Fellipe 
Bastos e Ribamar, com qua-
tro gols cada. Ambos já dei-
xaram o Vasco.
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Clube apresenta primeiro  
reforço para temporada
Ronald, que estava no Botafogo-SP, chega e promete honrar a camisa alvinegra

O 
Botafogo apresentou 
ontem o seu primeiro 
reforço para a tem-

porada de 2021. É o atacan-
te Ronald, de 24 anos, que 
se destacou na Série B do 
Campeonato Brasileiro pelo 
Botafogo-SP. Ainda tímido, 
o jogador falou de suas ca-
racterísticas e chegou bem 
motivado em fazer parte do 
processo de reconstrução do 
Alvinegro, rebaixado para a 
Segunda Divisão.

“Agradeço pela oportu-
nidade de estar vestindo a 
camisa do Botafogo, é uma 
satisfação imensa. Espero 
retribuir esse carinho den-
tro de campo. Fiquei muito 
feliz quando o Botafogo me 
procurou, pela história lin-
da que tem no futebol. Estou 
também muito motivado por 
esse desafio”, disse Ronald, 
que ainda falou sobre a sua 
maneira de atuar.

“Minhas características 
são bastante velocidade, dri-
ble e finalização. A torcida 
pode esperar que eu possa 
sempre jogar bem e honrar 
sempre essa camisa. Espero 
conquistar títulos e marcar 
minha história aqui”, frisou 
o atacante, que não tem data 
para sua estreia com a cami-
sa alvinegra - o time estreia 
amanhã no Carioca, contra 
o Boavista, às 18h, no Nilton 
Santos.

Mesmo com a chegada de 
Ronald, a diretoria tenta ne-
gociar alguns jogadores. Um 
deles é o zagueiro Marcelo 
Benevenuto. Dono de um dos 
maiores salários do elenco, o 
jogador, de 25 anos, foi ofe-
recido para alguns clubes da 
Série A, como Grêmio e Atlé-
tico-MG, mas tem encontra-
do dificuldades para fechar 
negócio.

 VITOR SILVA/BOTAFOGO

Botafogo

Diretoria tenta 
negociar o zagueiro 
Marcelo Benevenuto, 
um dos salários mais 
altos do Botafogo

 

RINDO À TOA

Ronald não 

esconde a alegria 

em poder defender 

o Glorioso
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Fluminense

Após o 
rebaixamento, 

Benítez não sabe se 
vai ficar no Vasco

Oferecido, Martín Benítez 
não anima o Fluminense
Diretoria não vê necessidade de alto investimento em mais um meia para o elenco

E
m busca de reforços para 
a disputa da Copa Liber-
tadores da América, a di-

retoria do Fluminense rece-
beu recentemente o contato 
de um empresário oferecendo 
Martín Benítez, do Vasco. En-
tretanto, os tricolores não se 
animaram com o nome e não 
prosseguiram com as conver-
sas, segundo o site ‘Uol’.

Atualmente, o Fluminen-
se conta com Nenê, Michel 
Araújo, Paulo Henrique Gan-
so e o jovem Miguel para o 
setor de meio de campo. Por 
isso, os dirigentes não veem 
a posição como prioridade 
na busca por reforços para 
a temporada de 2021, e, por 
isso, não pretendem fazer um 
alto investimento.

Como o Vasco caiu para a 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro, manter Benítez no elen-

co é um problema, por conta 
do alto salário do jogador ar-
gentino em um ano em que as 
receitas, em virtude do rebai-
xamento, despencarão. Em-
prestado ao Vasco até o meio 
do ano, o meia tem os direi-
tos econômicos pertencentes 
ao Independiente-ARG, que 
pede cerca de 4 milhões de dó-
lares (cerca de R$ 22,57 mi-
lhões) para vendê-lo. A outra 

opção seria um empréstimo, 
também por valor alto.

CHANCES RREMOTAS

Por isso, o Fluminense não 
tem interesse em contratar 
Benítez no momento. Caso 
aconteça uma mudança e o 
valor diminua consideravel-
mente, a diretoria tricolor 
não descarta pensar com ca-
rinho no assunto. Entretan-

to, essa possibilidade, hoje, é 
considerada remota.

Até o momento, o Flumi-
nense acertou com o zagueiro 
Rafael Ribeiro, ex-Náutico, e 
o lateral Samuel Xavier, ex-
-Ceará. Ainda está próximo 
de anunciar o volante Wel-
lington, ex-Athletico-PR e 
ex-Vasco. Os dois últimos vie-
ram sem custo por estarem 
em fim de contrato.

Flu acertou com 
o zagueiro Rafael 
Ribeiro, ex-Náutico, 
e o lateral Samuel 
Xavier, ex-Ceará


