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Fluminense sai na 

frente, com gol de 

Alexandre Jesus, mas 

comete o pecado da 

soberba e perde, de 

virada, para o Resende 

em sua estreia no 

Carioca. P. 4 e 5

Que sacrilégioQue sacrilégio
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Flamengo

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Rodrigo Muniz 

é um dos 

nomes mais 

conhecidos 

no time que 

iniciou o 

Carioca pelo 

Flamengo

Rodrigo Muniz 
vibra com chance 
no Flamengo
Atacante fala sobre responsabilidade dos garotos no início do Campeonato 
Carioca e comemora a confiança do técnico Rogério Ceni em seu trabalho

A
pesar de ter apenas 19 
anos, Rodrigo Muniz é 
um dos rostos mais co-

nhecidos no time do Flamen-
go que iniciou a disputa do 
Campeonato Carioca com vi-
tória (1 a 0) sobre o Nova Igua-
çu. O garoto, que vinha tendo 
algumas oportunidades com 
Rogério Ceni e aprendendo 
com os mais experientes na 
equipe principal, tem a mis-
são de ser um dos líderes en-
tre os garotos que iniciaram a 
temporada de 2021. 

Em entrevista exclusiva ao 
Ataque, Muniz, que ficou sem 
período de férias para emen-
dar o Brasileirão com o Cario-
ca, falou sobre o peso de ser 
um dos mais experientes da 
equipe e a importância desta 
oportunidade, tanto para sua 
carreira quanto para a dos ou-
tros garotos que vêm sendo 
utilizados.

“A gente trabalha muito 
em busca de uma oportuni-
dade, e quando aparece temos 
que aproveitar. Temos plenas 
condições de conseguir re-
sultados positivos. Com hu-
mildade e muito foco no dia 
a dia. Vou tentar ajudar ao 
máximo, sabendo que ainda 
sou muito jovem e tenho que 
evoluir todos os dias. Procuro 
sempre conversar e deixá-los 
bem tranquilos em relação ao 
profissional, porque ano pas-
sado alguns que estavam aqui 
me ajudaram bastante, como 
Hugo, Dantas e Lucas Silva. 
Sei bem como foram impor-
tantes pra mim neste proces-
so e o quanto ajuda. E a gente 
também sempre aprende com 
eles”, afirmou.

Um dos xodós do técnico 
Rogério Ceni, que pediu seu 
retorno de empréstimo do 
Coritiba assim que chegou ao 
Flamengo, Rodrigo Muniz viu 
seu nome envolvido em uma 

O atacante 

Rodrigo 

Muniz ficou 

sem período 

de férias para 

poder emen-

dar o Brasi-

leirão com o 

Campeonato 

Carioca

LUCAS FELBINGER

lucas.felbinger@odia.com.br
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Flamengo

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

declaração do treinador que 
repercutiu entre a torcida. 
Após a partida contra o Athle-
tico-PR, pelo Brasileirão, Ceni 
afirmou que Muniz consegue 
fazer uma recomposição de-
fensiva melhor do que Pedro 
e Gabigol, que, segundo o 
treinador, não conseguiriam 
atuar juntos. O atacante disse 
não ser a melhor pessoa para 
avaliar se tem essa caracterís-
tica e preferiu deixar essa ava-
liação para o treinador:

“Olha, este tipo de obser-
vação eu deixo para os trei-
nadores. São as melhores 
pessoas para avaliar técnica 
e taticamente os jogadores. 
Naquele momento ele enten-
deu que eu poderia ajudar 
com minhas característica de 
jogo. Entrei e dei o meu me-
lhor, assim como meus com-
panheiros. Procuro sempre 
fazer o que o treinador pede e 
me sinto a vontade para fazer 
essa função. O Rogério é um 
excelente treinador. Não sou 
a melhor pessoa para avaliar 
declaração de ninguém. Cabe 
a mim acatar as decisões do 
Rogério, que tem nosso apoio 
e sempre nos deixa muito à 
vontade”.

Veja outras respostas de 
Rodrigo Muniz:

PASSAGEM PELO CORITIBA

“Foi uma experiência que 
ajudou muito no meu cres-
cimento. Apesar de ter sido 
uma curta passagem, foi um 
grande aprendizado. Tive o 
prazer de trabalhar com um 
cara que sempre fui fã, que é 
o artilheiro Ricardo Olivei-
ra. Também tive a chance de 
mais treinos com profissio-
nais, de ir para jogos e pude 
ganhar rodagem.”

PEDIDO DE CENI 

“Tenho mostrado meu tra-
balho nos treinos, cada dia 
evoluindo mais, juntamente 
com meus companheiros. Não 
tem outro jeito, nada vence o 
trabalho honesto e bem feito. 
Graças a Deus tive uma passa-
gem boa no Coritiba e ele me 
chamou. Fiquei extremamen-

Rodrigo Muniz 

comemorando 

seu primeiro 

gol pelo time 

profissional do 

Rubro-Negro

sa passar o quanto antes, para 
o bem de todos.”

CHANCES NO TIME PRINCIPAL

“Inegavelmente Gabigol e Pe-
dro são os melhores atacantes 
do futebol brasileiro. Então, 
tenho que ser paciente, con-
tinuar trabalhando e apro-
veitar para aprender e evoluir 
perto deles. Meu momento 
vai chegar, mas é preciso ter 
paciência e dedicação.”

NOVO EMPRÉSTIMO

“Como disse, estou trabalhan-
do com os melhores atacantes 
do Brasil. A cada dia procuro 
aprender mais. As oportuni-
dades surgirão naturalmente, 
ainda mais diante de um ca-
lendário tão apertado como 
será este de 2021.”

Conversas en-

tre Flamengo 

e Rafinha 

continuam, 

mas volta do 

jogador ao 

clube ainda 

não está 

definida

te feliz por isso, ainda mais 
que ele tinha acabado de che-
gar. Só tenho a agradecer e ten-
tar retribuir essa confiança.”

MAURÍCIO SOUZA

“O Maurício é um cara que 
procura nos ajudar, busca o 
nosso melhor todos os dias. 
Muito bom trabalhar com ele 
por esse tempo novamente.”

PARTE FÍSICA SEM FÉRIAS

“Acho que a parte física e a 
mental são muito importan-
tes. Na estreia vencemos, lu-
tamos em todas as divididas e 
conseguimos a vitória. Espero 
que continuemos neste cami-
nho. Sabemos que é um mo-
mento complicado para todos 
e o calendário está diferente, 
mas espero que tudo isso pos-

 N O Flamengo iniciou ontem 
as conversas para renovar o 
contrato do meia Gerson. De 
acordo com o site ‘Globo Es-
porte’, o desejo da diretoria é 
estender o vínculo com o jo-
gador, que já tem contrato até 
o fim de 2023, por pelo menos 
mais um ano. A negociação 
ainda está em fase inicial.

A ideia do Flamengo é ofe-
recer a Gerson uma valoriza-
ção salarial e aumentar sua 
multa rescisória, que atual-
mente está na casa dos 70 
milhões de euros. A diretoria 
está confiante em um acer-
to por conta de sua boa re-
lação com o jogador e seus 
representantes.

Em relação ao retorno de 
Rafinha, o vice de futebol, 
Marcos Braz, manteve a cau-
tela. “Depende do colégio. 
Com cinco você já passa em 
muitos colégios aqui no Rio. 
Não sei. De 0 a 10 vou falar 
uns cinco, seis. Não vou en-
trar nisso, não vou botar mais 
pressão nisso”, afirmou.

RENOVAÇÃO DE 
GERSON ENTRA 
NA PAUTA

A gente trabalha 
em busca de uma 
oportunidade. Temos 
condições de conseguir 
resultados positivos. 
Com humildade e foco
RODRIGO MUNIZ,
Atacante
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Resende

Garotada do Flu cai para 
o Resende no Maracanã
Moleques de Xerém saem na frente, mas não seguram vantagem e levam a virada na estreia no Carioca

M
esmo com um time re-
pleto de promissores 
garotos de Xerém, o 

Fluminense foi surpreendi-
do em sua estreia no Campeo-
nato Carioca. O Tricolor até 
saiu na frente, com Alexan-
dre Jesus, abençoado em seu 
primeiro lance no jogo, mas 
pecou na marcação e acabou 
derrotado pelo Resende, por 
2 a 1, de virada, ontem, no 
Maracanã. Kaique e Jeffer-
son Ruan marcaram para os 
visitantes.

Com o técnico Roger Ma-
chado assistindo à partida da 
arquibancada, o Fluminen-
se foi comandado por Ailton 
Ferraz e fez um bom primeiro 
tempo. O começo da primeira 
etapa foi muito movimenta-
do, com três jogadas seguidas 
de perigo para o Tricolor. A 
primeira foi aos 12 minutos: 
após escanteio, a bola sobrou 
nos pés de Gabriel Teixeira, 
que bateu colocado, mas Dão 
meteu a cabeça e evitou o gol.

Aos 16, um lance polêmi-
co. Miguel cobrou a falta na 
área, Caio Vinícius tocou de 
cabeça e marcou. O bandei-
rinha correu para o meio, 
mas voltou atrás e deu impe-
dimento inexistente no lan-
ce. Os tricolores reclamaram 
muito, em vão. Na jogada se-
guinte, a bola quase entrou. 
Miguel recebeu em profundi-
dade, invadiu a área e chutou 
cruzado, rente à trave.

O Fluminense mandava na 
partida. Aos 27, Gabriel Tei-
xeira bateu bonito da entrada 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Resende e 
Fluminense fizeram 
jogo movimentado 
no Maracanã



O DIA I SEXTA-FEIRA, 5.3.2021 ATAQUE   5O DIA I SEXTA-FEIRA, 5.3.2021 ATAQUE   5

Fluminense

da área, buscou o ângulo, mas 
Jefferson faz uma linda defesa 
e impediu o gol. Aos 39, Mi-
guel, que sentiu uma indispo-
sição estomacal, pediu para 
ser substituído e não viu do 
campo, aos 45, Gabriel Teixei-
ra, novamente, quase estudar 
a rede. O camisa 7 chutou de 
fora da área e levou susto à 
meta adversária.

No início do segundo tem-
po, o roteiro do Fluminense 
foi o mesmo: Gabriel Teixei-
ra comandando a garotada e 
ditando o ritmo. Kayky, que 
entrou na vaga de Miguel, 
mostrou disposição e deu 
mais dinamismo à equipe. 
Mas, a partir dos 30 minutos, 
a garotada de Xerém sentiu o 
desgaste físico, e Ailton Fer-
raz decidiu fazer alterações. 
Samuel e Gabriel Teixeira 
saíram para as entradas de 
Alexandre Jesus e Arthur, 
respectivamente.

E Ailton mostrou ter estrela. 
No primeiro lance de Alexan-
dre Jesus, ele balançou a rede. 
Aos 33 minutos, Raí recebeu 
e cruzou na medida, o camisa 
19, em seu primeiro toque na 
bola, cabeceou para fazer 1 a 0 
para o Fluminense. Mas não 
teve nem muito tempo para 
comemorar. O Resende em-
patou aos 38: Derli fez grande 
jogada e cruzou na área. Fra-
zan afastou mal, a bola pegou 
em Luan Freitas, foi na trave e 
quase virou gol contra. Na so-
bra, Kaique, que havia acaba-
do de entrar, empatou.

Depois do gol, Resende re-
cuou e administrou o placar 
para segurar o empate, mas 
acabou conseguindo a virada 
no último lance do jogo. João 
Felipe fez grande jogada e lan-
çou na área, Nunes escorou 
para Jefferson Ruan driblar 
Frazan e chutar sem chances 
para Pedro Rangel.

O Fluminense volta a cam-
po no domingo para pegar a 
Portuguesa, no Maracanã, às 
16h, pela segunda rodada do 
Campeonato Carioca. Já o Re-
sende vai encarar o Botafogo 
também no domingo, mas às 
20h15, no Nilton Santos.

O auxiliar-
técnico Ailton 
Ferraz, que 
comandou 
o Flu ontem, 
não esconde o 
abatimento

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Abençoado, 
Alexandre 

Jesus vibra 
após fazer o 

gol do Flu em 
sua primeira 

finalização

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense 
tentará a 
reabilitação 
no Campeo-
nato Carioca 
domingo, 
contra a 
Portuguesa, 
novamente 
no Maracanã
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Botafogo

Mais um goleiro na área do Fogão 
Alvinegro contrata Douglas Borges, destaque do Volta Redonda no último Campeonato Carioca 

O 
Botafogo anunciou 
ontem a contratação 
de mais um reforço 

para a temporada 2021. Me-
lhor goleiro do Campeonato 
Carioca de 2020, pelo Volta 
Redonda, Douglas Borges 
reforça o Glorioso para a 
disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Com a lesão de Gatito Fer-
nández e o problema físico de 
Diego Cavalieri, a cúpula do 
Botafogo decidiu buscar ou-

DIVULGAÇÃO

Jogo contra o Resende foi 

antecipado para domingo, 

às 20h15, no Nilton Santos. 

Ele estava marcado para 

segunda-feira

tro goleiro. Vale lembrar que o 
jovem Diego Loureiro termi-
nou a última temporada como 
titular da meta alvinegra.

Douglas Borges foi o prin-
cipal destaque do Voltaço no 
último Carioca e eleito o me-
lhor goleiro da competição. 
No fim da última temporada, 
ele foi emprestado ao CRB e 
disputou três jogos pelo clu-
be alagoano.

Além de Ronald, Pedro Cas-
tro e Jonathan, já anuncia-

dos, Douglas Borges é o sexto 
reforço do Alvinegro para a 
temporada 2021. O Botafogo 
também tem acordos encami-
nhados com o zagueiro Gilvan 
e o volante Matheus Frizzo.

Já o meia-atacante Marci-
nho, de 25 anos, ex-Cuiabá, 
deve desembarcar hoje no Rio 
de Janeiro. Ele é aguardado 
para realizar exames e assi-
nar contrato com o Alvinegro, 
segundo o jornalista Thiago 
Franklin. No Glorioso, Marci-

nho reencontrará um velho 
conhecido: o técnico Mar-
celo Chamusca, com quem 
trabalhou no Cuiabá. 

Marcinho tinha seus di-
reitos ligados ao Goiás, mas 
conseguiu a rescisão com 
o Esmeraldino de forma 
amigável. Pelo Cuiabá, ele 
marcou quatro gols em 21 
jogos. Também já vestiu as 
camisas de Remo, São Ber-
nardo, São Paulo, Athletico-
-PR e Sport.

No fim da 

última 

temporada, 

Douglas 

Borges 

defendeu CRB
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PRÓXIMOS JOGOS

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

TAÇA GUANABARA 2021
 CLASSIFICAÇÃO 
  CLUBES PT J V E D GP GC S

 1º Resende 3 1 1 0 0 2 1 1

  Bangu 3 1 1 0 0 1 0 1

  Flamengo 3 1 1 0 0 1 0 1

  Portuguesa 3 1 1 0 0 1 0 1

 5º Madureira 1 1 0 1 0 2 2 0

  Volta Redonda 1 1 0 1 0 2 2 0

 7º Boavista 1 1 0 1 0 0 0 0

  Botafogo 1 1 0 1 0 0 0 0

 9º Fluminense 0 1 0 0 1 1 2 -1

 10º Macaé 0 1 0 0 1 0 1 -1

  Nova Iguaçu 0 1 0 0 1 0 1 -1

  Vasco 0 1 0 0 1 0 1 -1

PT: pontos J: jogos V: vitória E: empate D: derrota GP: gols pró GC: gols contra S: saldo

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-FEIRA

Botafogo  x Resende  21h Nilton Santos

3ª RODADA / SÁBADO, 13/03

Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir

Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA / DOMINGO, 14/03

Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro

Flamengo x Fluminense 18h Maracanã

3ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA ,15/03

Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

JOGO  HORA LOCAL

REGULAMENTO: Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os 
quatro melhores se classificam à semifinal, e os dois vencedores se enfrentam na final 
do campeonato, ambas as fases em ida e volta. As equipes que ficarem entre 5º e 8º 
lugar na Taça Guanabara disputam a Taça Rio, mata-mata de consolação que terá 
semifinal e final, em ida e volta. O último colocado da Taça Guanabara também jogará 
a Série A2 do Carioca 2021. Critérios de desempate da Taça Guanabara: 1) mais vitórias; 
2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto (só entre dois clubes); 5) 
menos vermelhos e amarelos; 6) sorteio.

RESULTADOS
JOGO LOCAL

1ª RODADA / TERÇA-FEIRA
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Maracanã

1ª RODADA / ONTEM

Macaé 0 x 1 Bangu Eduardo Guinle

Volta Redonda 2 x 2 Madureira Cidadania

Botafogo 0 x 0 Boavista Nilton Santos

Vasco 0 x 1 Portuguesa São Januário

1ª RODADA / ONTEM

Resende 2 x 1 Fluminense Maracanã

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O atacante Richarlison che-
gou a quatro jogos seguidos 
balançando as redes com a 
camisa do Everton, da Ingla-
terra. E sabe o que é curio-
so? Jogando de centroavan-
te, posição em que ele nunca 
atuou pela seleção brasileira. 
Agora o técnico Tite, sempre 
muito antenado, vai precisar 
pensar onde o Pombo rende 
mais para formar seu ataque 
na sequência das Eliminató-
rias. Pela fase, ele e Gabigol 
são os mais indicados. Os 
bons problemas começam a 
aparecer...

POMBO VOANDO
RAFAEL RIBEIRO

DERROTAS PARA SEGUIR

A 
estreia do Vasco no Carioca foi recheada de 
garotos, mas muitos deles já integrantes do 
time profissional do Gigante da Colina. A 

derrota para a Portuguesa veio seguida de outra, 
no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do 
Rio em relação ao jogo diante do Internacional, 
por conta do não funcionamento do VAR. Aliás, 
desde o começo da utilização do recurso, venho 
criticando e parece que estava adivinhando que 
um clube carioca seria prejudicado de forma 
escandalosa. Não deu outra e nem a justiça vai 
resolver. O quarto rebaixamento do Gigante da 
Colina tem muitos motivos que não são o VAR, 
mas ele também foi um deles e vai ficar por isso 
mesmo. Na minha visão, o negócio é tocar o barco 
e focar na reestruturação do Cruzmaltino. E citei 
a derrota para Portuguesa, em São Januário, por-
que é um reflexo da situação precária do clube. 
É urgente.

Vasco foi derrotado pela Portuguesa na estreia no Carioca

 nRafinha não é só um ex-
celente lateral-direito e que 
jogaria em qualquer clube 
do Brasil. Ele é um ídolo 
do Flamengo e que está 
disposto a voltar para o lu-
gar em que foi feliz. Não só 
isso: ele muda o vestiário 
de um clube que, mesmo 
sendo campeão brasileiro 
com méritos, parecia estar 
abalado psicologicamente 
com as eliminações e nos 
próprios momentos decisi-
vos. Rafinha tem o necessá-
rio para reforçar o moral e a 
parte técnica. Vale o esforço 
financeiro.

ESFORÇO PELO 
COMBO

ACERTO EM CHEIO

 nDouglas Borges é o novo goleiro do Botafogo. Ele fez um 
Campeonato Carioca espetacular pelo Volta Redonda em 
2020 e eu já tinha comentado sobre a qualidade desse joga-
dor na temporada passada. Estava pedindo passagem em 
um clube grande e recebeu a oportunidade de um clube que 
tem a essência de possuir bons goleiros. Acertou em cheio, 
mesmo que seja para revezar com Gatito Fernandéz.

A
LE

X
A

N
D

R
E

 V
ID

A
L 

/ 
FL

A
M

E
N

G
O



8   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 5.3.2021  I  O DIA8   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 5.3.2021  I  O DIA

Vasco

O polêmico 

lance do 

primeiro gol 

do Inter no 

Brasileiro. VAR 

falhou

Vasco perde jogo para o 
Internacional no tribunal 
STJD indefere pedido da diretoria para anular duelo do Brasileiro, com polêmica do VAR

O 
Super ior  Tr ibuna l 
de Justiça Desporti-
va (STJD) indeferiu, 

ontem, o pedido feito pelo 
Vasco para anulação da par-
tida contra o Internacional, 
no dia 14 de fevereiro, pela 
36ª do Brasileirão, vencida 
por 2 a 0 pelo time gaúcho. 
O Cruzmaltino alega erro de 
direito no lance do primei-
ro gol, marcado por Rodrigo 
Dourado, quando o VAR não 
funcionou.

A alegação da CBF e da 
empresa que opera o equi-
pamento é que o sol impediu 
que as linhas fossem coloca-
das para checar a posição de 
Dourado. Em caso de queda 
confirmada para a Série B, 
o Vasco estuda processar as 
partes e pedir uma indeni-
zação de R$ 100 milhões. O 
despacho foi assinado pelo 
presidente do STJD, Otávio 
Noronha. Nele, o tribunal 
afirma que não há erro de 
direito, diferentemente do 
que alega o Cruzmaltino.

Não bastasse a derrota no 
tribunal, o Vasco ainda per-
deu Carlos Germano. O ído-
lo cruzmaltino, ex-goleiro e 
atual preparador dos arquei-
ros da equipe, foi comunica-
do, ontem, que não exercerá 
mais tal função no clube. Aos 
50 anos, ele poderá seguir na 
Colina, mas em outra fun-
ção. A informação é do canal 
“Atenção, Vascaínos”.

Germano era o coordena-
dor de preparação de golei-
ros da base vascaína antes 
de assumir no profissional 
juntamente com a efetivação 
do ex-treinador Ramon Me-
nezes. Já é a segunda vez que 
Germano atua como prepa-
rador de goleiros do elenco 
profissional. A primeira foi 
entre 2009 e 2014 - conquis-
tou o título da Copa do Brasil 
2011 e da Série B do Brasilei-
ro de 2009.

Após a derrota para a Por-
tuguesa (1 a 0) na estreia do 
Campeonato Carioca, a di-
retoria segue em busca de 
reforços para a sequência da 
temporada - a prioridade é 

REPRODUÇÃO

a Série B do Brasileiro. Um 
dos nomes cogitados é o do 
atacante Vitor Leque, atual-
mente no Atlético-GO.

De acordo com o jornal 
goiano ‘O Hoje’, o Vasco já fez 
uma proposta de emprésti-
mo pelo jogador de 20 anos. 
Ainda segundo o periódico, 
Vitor Leque também é ob-
servado por Cruzeiro e Co-
rinthians, e a decisão sobre 
o futuro do atleta está nas 
mãos da diretoria do clube 
goiano, por quem Vitor Le-
que disputou oito partidas 
no último Brasileirão e mar-
cou dois gols.

Carlos Germano 

não é mais 

preparador de 

goleiros  

do Vasco

RAFAEL RIBEIRO / VASCO


