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Com um time Com um time 
cheio de garotos, cheio de garotos, 

Mengão abre Mengão abre 
o Campeonato o Campeonato 

Carioca com Carioca com 
vitória sobre o vitória sobre o 

Nova Iguaçu. Gol Nova Iguaçu. Gol 
saiu no último saiu no último 

minuto, em minuto, em 
chutaço de fora chutaço de fora 

da área do menino da área do menino 
Max. Max. P. 4 e 5P. 4 e 5

É futebol, É futebol, 
moleque!moleque!
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Com estreia 
de Chamusca, 
Botafogo  
começa hoje  
o Carioca
Novo treinador terá como primeiro 
adversário na temporada o Boavista,  
às 18h, no Estádio Nilton Santos

P
rimeiro clube carioca a 
iniciar o planejamen-
to para a temporada de 

2021, o Botafogo faz a sua es-
treia no Campeonato Estadual 
hoje, contra o Boavista, às 18h, 
no Nilton Santos. Em busca 
de uma renovação, o Glorioso 
será comandado pela primei-
ra vez pelo treinador Marcelo 
Chamusca. Rebaixado à Série 
B do Brasileiro com quatro ro-
dadas de antecedência, o Bo-
tafogo acabou, por um motivo 
ruim, tendo mais tempo que os 
rivais para se preparar para a 
temporada. O Glorioso deverá 
ser a única equipe a não iniciar 
o torneio com um time sub-23.

A equipe de General Severia-
no deverá ser escalada hoje com 
Diego Loureiro, Kevin, Marcelo 
Benevenuto, Sousa e Guilher-
me Santos; Caio Alexandre, 
Ênio e Cesinha; Matheus Nasci-
mento, Matheus Babi e Ronald. 

Adversário do Botafogo, o 
Boavista novamente terá um 
elenco experiente para o Ca-
rioca. Sob o comando de Lean-
drão, a equipe terá outra 
vez Erick Flores, que retornou 
de empréstimo ao Volta Redon-
da, o volante Jucilei, ex-Corin-
thians e São Paulo, e Fernando 
Bob, revelado pelo Fluminense.

GOLEIRO CONTRATADO

A diretoria do Botafogo acer-
tou a contratação do goleiro 
Douglas Borges, que disputou 
a última Série B do Brasileiro 
pelo CRB, de Alagoas, de acor-
do com informação do portal 
‘Lancenet’. Formado na base 
do Cruzeiro, Douglas Borges 
tem 30 anos e chegou a assinar 
contrato com o Novorizontino 
para disputar o Campeonato 
Paulista deste ano, mas nego-
ciou a rescisão assim que soube 
do interesse alvinegro. 

Ele já teria passado por exa-
mes médicos no Nilton Santos 
e vem mantendo a forma física 
nas dependências do Botafogo. 
O clube  também está próximo 
de acertar o retorno do zaguei-
ro Joel Carli. Outro jogador que 
interessa é Marcinho, que es-
tava no Goiás e trabalhou com 
Chamusca no Cuiabá. 

Marcelo 

Chamusca vai 

comandar pela 

primeira vez o 

time alvinegro 

à beira do 

gramado

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

 N O atacante Matheus Babi 
chegou ao Botafogo no come-
ço de 2020, após boas atua-
ções pelo Macaé no Carioca. 
Desde então, o atacante dis-
putou 39 jogos, fez 11 gols e 
foi um dos destaques do Alvi-
negro na temporada, mesmo 
com o rebaixamento à Série 
B. O que poucos sabem é que 
o vínculo do jovem atacante 
pode facilitar a saída dele.

Contratado por emprésti-
mo pelo Botafogo até dezem-
bro de 2021, o Serra Macaense 
é dono de 100% dos direitos 
econômicos, com multa res-
cisória de 3 milhões de euros 
(R$ 20 milhões) — o Alvbine-
gro leva 1,2 milhão de euros.

BABI TEM 

MULTA BAIXA

O clube tem 
interesse na 
contratação 
do atacante 
Marcinho, 
que estava 
no Goiás e 
atuou com 
Chamusca  
no Cuiabá

Botafogo Boavista

VOCÊ SABIA

Sorteio na 
CBF definiu 
que o Moto 
Club, do Ma-
ranhão, será 
o primeiro 
adversário do 
Botafogo na 
Copa do Brasil
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A
os 54 anos, Marcelo 
Cabo terá o maior de-
safio de sua vida pro-

fissional. Apresentado como 
novo treinador do Vasco, ele 
retorna ao clube em que foi 
atleta de futsal por muitos 
anos. O comandante falou so-
bre o sentimento de assumir 
o time e sobre o amor que a 
família tem pelo Cruzmaltino.

“Quando o convite veio, não 
pensei duas vezes. É uma ale-
gria pra toda a família, princi-
palmente pra minha filha, que 
é uma grande vascaína. Vamos 
buscar honrar essa camisa. É 
uma alegria muito grande vol-
tar a São Januário, onde vivi 
bons momentos como atleta e 
espero viver como treinador”, 
destacou o profissional.

Marcelo Cabo se tornou co-
nhecido por boas campanhas 
na Série B. Agora, no comando 
do Vasco, ele prometeu que o 
clube irá buscar o título, mes-
mo que grandes, como Cruzei-
ro e Botafogo, estejam dispu-
tando o campeonato. “Essa é 
minha sexta Série B. Afirmo, 
com convicção: o Vasco vai pas-
sar pela Série B. Temos muitas 
competições, mas nosso foco é 
o Campeonato Brasileiro. Va-
mos buscar esse título da Série 
B e coroar com o acesso”.

Ele acredita que o Cruzmal-
tino terá uma equipe compe-
titiva para retornar à Série A 
e falou que os garotos da base, 
campeões da Copa do Brasil e 
da Supercopa Sub-20, terão 
espaço no elenco. “Vamos tra-
balhar muito bem integrado 
com a base. Vamos potenciali-
zar os atletas da base para que 
eles possam ajudar no mo-
mento certo. Vamos usar com 
muito critério e muito ajuste”, 
ressaltou Marcelo Cabo.

COPA DO BRASIL

Em sorteio na sede da CBF, o 
Vasco conheceu ontem o ad-
versário na partida de estreia 
da Copa do Brasil. O Cruzmal-
tino vai enfrentar a Caldense. 
A vaga será decidida em jogo 
único, com mando do time 
mineiro, e com o empate fa-
vorecendo o Vasco.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Para a primeira 
partida no Carioca, 
contra a Portuguesa, 
o Vasco terá uma 
equipe formada  
por vários garotos

 N Na estreia no Campeonato 
Carioca, hoje, às 21h, contra a 
Portuguesa, em São Januá-
rio, o Vasco será comandado 
por Diogo Siston, ex-joga-
dor do clube e treinador do 
sub-20. A tendência é que a 
equipe entre em campo com 
vários garotos formados na 
base: Lucão, Cayo Tenório, 
Ulisses, Miranda e Emerson; 
Caio Lopes, Juninho, João 
Pedro e Gabriel Pec; Lucas 
Santos e Tiago Reis. 

A Lusa fez contratações 
para o Carioca, trazendo jo-
gadores com boa experiên-
cia. O técnico Felipe Surian 
vai contar com nomes como 
o dos atacantes Robert, ex-
-Fluminense e Barcelona, da 
Espanha, Hugo Cabral, com 
passagens por Ponte Preta e 
Náutico, e Jhulliam, artilheiro 
da equipe na primeira fase da 
competição em 2020.

TIME ESTREIA 

HOJE NO 

CARIOCA

Marcelo Cabo celebra acerto 
com o Vasco e garante acesso
Treinador falou da alegria de dirigir o time cruzmaltino: ‘Não pensei duas vezes’

Marcelo Cabo 

garantiu que 

o Vasco terá 

um time muito 

competitivo

Vasco Portuguesa
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Garotada do 
Flamengo sai 
com a vitória
Time não faz uma grande exibição, mas bate o Nova Iguaçu na 
abertura do Carioca com um golaço de Max no último minuto

C
om um elenco rechea-
do de jovens talentos, 
o Flamengo estreou no 

Campeonato Carioca contra 
o Nova Iguaçu, não fez uma 
grande exibição, mas conse-
guiu a vitória no último mi-
nuto, com um golaço de Max 
em um chute de fora da área. 
O time sub-20, com os refor-
ços de Gabriel Batista, Natan, 
Matheuzinho, João Gomes e 
Rodrigo Muniz, não foi bem 
em campo, apresentou can-
saço físico e pouca movimen-
tação tática. 

No primeiro tempo, o Fla-
mengo mostrou um volume 
de jogo maior do que o Nova 
Iguaçu e marcou sob pressão 
para tentar fazer o adversário 
errar. O time da Baixada, sem 
espaço, se fechava e apostava 
na estratégia do contra-ata-
que. A primeira grande opor-
tunidade do jogo foi aconte-
cer apenas aos 20 minutos, 
nos pés de Daniel Cabral.

PRIMEIRO TEMPO FRACO
O Flamengo mostrou pouca 
qualidade na transição e não 
conseguia transformar a pos-
se de bola em perigo de gol. 
Somente aos 41, o Rubro-Ne-
gro voltou a  assustar o goleiro 
Luiz Henrique. Rodrigo Mu-
niz aproveitou falha da defesa 
do Nova Iguaçu, invadiu a área 
pela direita, sozinho, e tocou 
para o lado. Ramon chegou na 
bola, mas não conseguiu o chu-
te e desperdiçou boa oportuni-
dade de abrir o placar.

Os 45 minutos iniciais fo-
ram duros de se ver. Os jo-
gadores do Flamengo sem 
conseguir mostrar poder de 
reação e os atletas do Nova 
Iguaçu se contentando com 
o empate sem gols com o 
Rubro-Negro.

Na segunda etapa, o jogo 
continuou morno, com a ga-
rotada do Flamengo não con-
seguindo fazer uma grande 
atuação. O técnico Maurício 
Souza não obteve sucesso em 
fazer o time evoluir em cam-

MARCELO CORTES/FLAMENGO

po, e o roteiro foi o mesmo do 
primeiro tempo: muita posse 
de bola, pouca criatividade e 
um jogo fraco tecnicamente.

Aos 35, o Nova Iguaçu deu 
um susto nos torcedores que 
estavam quase dormindo as-
sistindo ao jogo. Abuda chu-
tou de muito longe, o goleiro 
Gabriel Batista não levou fé 
na finalização, ficou apenas 
olhando, e a bola explodiu 
no travessão. Aos 46, o Nova 
Iguaçu assustou de novo: Ca-
nela recebeu em profundi-
dade, mas o goleiro Gabriel 
Batista fechou bem o ângulo. 

Quando as duas comissões 
técnicas já esperavam o apito 
final, eis que surge a habilida-
de de Max. O meia recebeu fora 
da área e chutou de primeira, 
no ângulo do goleiro adversá-
rio, sem chances. Uma pintura 
no Maracanã, três pontos e um 
ótimo começo para a campa-
nha que pode levar ao tricam-
peonato estadual. 

O Flamengo volta a campo 
no sábado para enfrentar o 
Macaé, novamente no Mara-
canã, às 18h, pela segunda ro-
dada do Campeonato Carioca. 
A tendência é que o zagueiro 
Bruno Viana, primeiro refor-
ço para 2021, o volante Hugo 
Moura, o meia Pepê e o ata-
cante Michael estejam na lista 
de relacionados para o duelo.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Flamengo

Local: Maracanã. 
Árbitro: Rejane Caetano da Silva. 
Gol: 2° tempo – Max (48 minutos).
Público: Jogo com portões fechados.

Gabriel Batista, Matheuzinho n, Gabriel 
Noga, Natan e Ramon; João Gomes, 
Daniel Cabral (Max) e Yuri de Oliveira n 
(Mateus Lima); Lázaro, Rodrigo Muniz e 
Thiaguinho (Gabriel Barros).
Técnico: Maurício Souza

Luiz Henrique, Digão, Mezenga n, Gilberto 
e Rafinha; Abuda, Vinícius Matheus 
(Vandinho) e Anderson Künzel 
(Dieguinho); Yan n (Luã Lúcio), Raphael 
Carioca (Ezequiel) e Canela (Leonardo).
Técnico: Carlos Vitor

FLAMENGO 1 1

NOVA IGUAÇU 0 0

FICHA DO JOGO

O meia Max 
corre para 
festejar o gol 
da vitória: 
lindo chute 
no último 
minuto
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ALEXANDRE VIDAL /FLAMENGO

Gabigol é um dos jogadores mais valorizados do elenco rubro-negro

Nova Iguaçu

 N Com o orçamento menor 
para a temporada de 2021, por 
conta da ausência de público 
nos estádios e pelos insuces-
sos na Copa do Brasil e na Li-
bertadores, o Flamengo terá 
que vender um titular nesta 
temporada. A informação foi 
confirmada pelo vice de fute-
bol Marcos Braz em entrevista 
ao ‘Canal Rica Perrone’.

“A nossa estimativa é de 
perder um jogador. Desse ta-
manho, de titular absoluto. A 
nossa análise é pra que acon-
teça somente isso em rela-
ção a um jogador. Evidente 
que a gente vai trabalhar pra 
que isso não aconteça, nem 
que esse ‘um’ saia daqui. Mas 
a gente tem números para se-
rem alcançados”, afirmou.

Em outras temporadas, o 
Flamengo conseguiu evitar 
essas perdas por conta da ven-
da de grandes valores da base 
como Vinicius Junior, Lucas Pa-
quetá e Reinier. Porém, atual-
mente, não há na base um jo-
gador que tenha estimativa de 
uma venda por altos valores.

MARCOS BRAZ 
ADMITE VENDA 
DE TITULAR

 N A Procuradoria do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) abriu um recurso no pro-
cesso da 5ª Comissão Disciplinar 
que absolveu Gabigol pelas de-
núncias no jogo entre Flamengo e 
Bahia. Na ocasião, o atacante foi 
expulso por xingar o árbitro Flávio 
Rodrigues de Souza. Denunciado 
duas vezes no artigo 258 II do Có-
digo Brasileiro de Justiça Despor-
tiva, que trata de desrespeitar a 
arbitragem, o camisa 9 foi apenas 
advertido pelo tribunal, em julga-
mento no dia 5 de fevereiro.

No recurso, a procuradoria 
considera as ações de Gabigol 
“gravíssimas” e adverte que a 

absolvição pode abrir preceden-
tes. Além disso, argumenta que 
“ser absolvido pela prática de 
3 infrações (ofensa ao árbitro, 
retardar a saída do campo e con-
testar decisões da arbitragem) é 
inacreditável”. 

A procuradoria ainda cita a ex-
pulsão de Danielzinho, do Bahia, 
no mesmo jogo, para argumentar 
contra Gabigol. Segundo o docu-
mento, o meia do clube baiano 
foi condenado a uma partida de 
suspensão “por muito menos”. A 
segunda denúncia pela qual Ga-
bigol foi advertido foi em função 
das ofensas ao árbitro no túnel de 
acesso ao vestiário.

GABIGOL: RECURSO DA PROCURADORIA

VOCÊ SABIA
Os titulares do 
Flamengo só deverão 
entrar em ação na 
quarta rodada do 
Campeonato Carioca

tabelaçoaço
1ª RODADA: HOJE
Flamengo x Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: HOJE
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: AMANHÃ
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

1ª RODADA / ONTEM
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu  Maracanã
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a palinha do apolinho

É PARA GALO DE BRIGA

FOGO OLÍMPICO 
AINDA INCERTO

PEDALADAS

 N Reprogramada para co-
meçar no dia 23 de julho, a 
Olimpíada de Tóquio segue 
ameaçada. Os membros do 
Comitê Organizador garan-
tem a realização dos Jogos, 
vendendo uma falsa imagem 
de segurança e otimismo em 
claro confronto com a reali-
dade que o mundo enfrenta 
com a Covid-19. O COI (Comi-
tê Olímpico Internacional) 
apenas observa, alertando 
que não haverá novo adia-
mento — os Jogos Olímpicos 
se realizam ou serão cancela-
dos. Com a população contra 
pelo temor do avanço da pan-
demia do novo coronavírus, 
as dúvidas continuam.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O volante João Gomes, 
jovem jogador revelado na 
base do Flamengo, abriu 
mão do breve período de 
descanso oferecido pelo 
clube e pediu para jogar 
contra o Nova Iguaçu. Esse 
quer de verdade.

 N Abel Ferreira, técnico 
do Palmeiras, chegou de 
mansinho ao Brasil, mas 
já se sente em casa. O 
português não aceita crí-
ticas e se acha capaz de 
ensinar jornalistas a fazer 
perguntas.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 N Vasco e Botafogo precisam 
começar a trabalhar a volta 
para a divisão de elite desde 
já, montando equipes dentro 
da nova realidade financei-
ra, assumindo os problemas 
de frente e com coragem. A 
missão vai ser árdua: chegar 
entre os quatro primeiros 
que ascendem à Série A en-
tre 20 equipes com idênticas 
intenções, convivendo com 
novos desafios sem equacio-
nar antigos, é dureza. Vasco e 
Botafogo precisam usar o Es-
tadual para montar equipes 
competitivas, sangue novo, 

gente que queira crescer 
junto. Marcelo Chamusca 
(foto), no Botafogo, e Mar-
celo Cabo, no Vasco, conhe-
cem bem o assunto, sabem 
que na Segundona ganha 
quem tem raça, que enfrenta 
obstáculos, viagens longas e 
desconfortáveis, sem torcer 
o nariz. Quem não estiver 
disposto a encarar deve sal-
tar fora enquanto é tempo. A 
Segunda Divisão não é para 
‘Galo Mutuca’, aquele que dá 
uma bicada e corre, naque-
les terreiros as galinhas cis-
cam pra frente. 

 N A inconstância nos horá-
rios dos jogos no Campeo-
nato Carioca dificulta o tor-
cedor, que já tinha hábitos 
formados: à noite, 21h30, e, 
à tarde, 16h.

 N O técnico Jorge Jesus 
acumula fracassos à frente 
do time do Benfica, malta 

(a galera) pede a cabeça do 
gajo, o presidente Luís Fili-
pe Viera diz que não demi-
te e o clima é tenso.

 NLivre do técnico argentino 
Jorge Sampaoli, a meta do 
Atlético-MG é montar um 
grande time para tomar a 
hegemonia do Flamengo.

Roger Machado 
comanda seu 
primeiro treino
Técnico começa a trabalhar no Tricolor 
visando à disputa da Libertadores

Começou oficialmente a Era 
Roger Machado no Flumi-
nense. Com a reapresen-

tação do elenco principal após 
quatro dias de folga ao fim do 
Campeonato Brasileiro, o novo 
técnico comandou ontem o pri-
meiro treino e conversou com 
os jogadores antes da atividade.

Ele terá pouco tempo para 
preparar a equipe visando à 
possível estreia do Fluminen-
se na pré-Libertadores. Roger 
Machado trabalhará de sete a 
nove dias para preparar o Tri-
color para o jogo contra o Aya-
cucho, do Peru.

Tudo pode mudar caso o 
Palmeiras conquiste a Copa do 
Brasil no próximo domingo, 
o que levará o Fluminense di-
retamente à fase de grupos da 
Libertadores. Entretanto, se o 
Grêmio for campeão, o Tricolor 
das Laranjeiras jogará na próxi-
ma semana o seu futuro.

Observado por Marcão, Roger Machado conversa com os jogadores
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Inicialmente, a partida 
está marcada para o dia 9, no 
Maracanã. Entretanto, exis-
te a possibilidade de ser adia-
da para 10 ou 11, por causa da 
definição muito em cima do 
duelo. De qualquer manei-
ra, Roger terá pouco tempo 
e a tendência é manter neste 
primeiro momento a forma 
de jogar da equipe de Mar-
cão, que será o seu auxiliar.

Os primeiros contrata-
dos (Rafael Ribeiro, Samuel 
Xavier e Wellington) podem 
ser inscritos na pré-Liberta-
dores caso sejam regulariza-
dos nesta semana.

Enquanto isso, sob o co-
mando do auxiliar Ailton 
Ferraz, o Fluminense estrea-
rá amanhã no Campeonato 
Carioca contra o Resende, 
com uma equipe sub-23 e 
com jogadores do profissio-
nal pouco aproveitados.

Fluminense
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