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Embalada pelo triunfo 

na estreia, garotada do 

Flamengo terá o atacante 

Michael em campo, 

contra o Macaé, na busca 

pela segunda vitória e 

pela liderança isolada do 

Campeonato Carioca. P. 4 e 5
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Vasco tenta 

voltar a vencer 

no Cariocão 
Meta do Cruzmaltino é superar derrota para a Portuguesa, na 
estreia, e se reabilitar, hoje, fora de casa, contra o Volta Redonda 

A
pós ser derrotado na es-
treia, pela Portuguesa, 
em São Januário, o Vas-

co tem a chance de se reabili-
tar no Campeonato Carioca 
contra o Volta Redonda, hoje, 
às 21h05, no Estádio Raulino 
de Oliveira. Novamente sem 
a presença dos jogadores da 
equipe principal e sem o téc-
nico Marcelo Cabo, o respon-
sável por comandar o Cruz-
maltino, na Cidade do Aço, 
será Diogo Siston, que deverá 
escalar a equipe com Lucão, 
Cayo Tenório, Ulisses, Miran-
da e MT; Caio Lopes, Juninho, 
João Pedro e Gabriel Pec; Lu-
cas Santos e Tiago Reis.

Já o meia argentino natura-
lizado chileno Leonardo Gil, 
contratado pelo Vasco duran-
te a disputa do Brasileiro, está 
perto de se despedir do Vasco. 
De acordo com informações 
do canal “TyC Sports”, ele tem 
um acordo para defender o 
Colo Colo, do Chile, e deve-
rá rescindir em breve com o 
Cruzmaltino.

Léo Gil chegou ao Vasco na 
metade da temporada passa-
da e tem contrato de emprés-
timo até o meio do ano. Ele 
entrou em campo em 23 jogos 
e não fez nenhum gol. Gil fez 
carreira no futebol argenti-
no, defendendo as equipes do 
CAI Patagônia, Olimpo, Es-
tudiantes, Talleres e Rosário 
Central. Antes de chegar ao 
Vasco, atuou pelo Al Ittihad, 
da Arábia Saudita, que é o 
clube responsável pelos seus 
direitos federativos.

Adversário do Vasco hoje, 
o Volta Redonda, na primei-
ra rodada, empatou por 2 a 
2 com o Madureira, em uma 
partida muito movimenta-
da. Com isso, também vai em 
busca da sua primeira vitória 
no Carioca. O empate dian-
te do Madureira trouxe como 
ponto positivo o grande nú-
mero de chances criadas pelo 
ataque - foram dois gols, uma 
bola no travessão e mais de 20 
finalizações.

O atacante João Carlos, 
atual artilheiro do Estadual, 
destaca que a equipe precisa 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

transformar as oportunida-
des criadas em gol. “Criamos 
muitas chances, principal-
mente na primeira etapa, 
mas faltou um pouco mais de 
capricho para transformar 
este domínio em gols. Iremos 
enfrentar um Vasco que, in-
dependentemente dos joga-
dores que estarão em campo, 
tem uma equipe de muita 
qualidade. Não à toa que os 
garotos ganharam tudo na 
base, e vão tentar imprimir 
um ritmo forte. Precisamos 
manter o nosso estilo, com a 
posse de bola ofensiva, mas 
tomando a decisão correta 
para transformar este domí-
nio em gols e matar o jogo 
quanto tiver a oportunida-
de. Isso porque sabemos que 
quando enfrentamos time 
grande, qualquer descuido 
pode ser fatal”, falou.

A partida entre Volta Re-
donda e Vasco terá trans-
missão ao vivo da Cariocao-
TV, plataforma de streaming 
criada pelos clubes de menor 
investimento da Série A do 
Campeonato Estadual. Para 
ter acesso ao jogo, é preciso 
acessar o site www.cariocao-
tv.com.br, escolher um dos 
planos de pay-per-view do 
Estadual e marcar o clube do 
coração. 

Volta Redonda

Apalavrado com o 
Colo Colo, do Chile, o 
apoiador Leonardo 
Gil deverá rescindir 
em breve o seu 
contrato com o Vasco

Siston 
comanda o 

Vasco hoje, já 
que Marcelo 

Cabo só 
assumirá na 

3ª rodada
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Vasco

 N Yago Pikachu dificilmente 
voltará a vestir a camisa do 
Vasco. Em processo de refor-
mulação para a disputa da 
Série B do Brasileiro, o clube 
comunicou aos representantes 
do atleta que avalia alguns jo-
gadores e o liberou da reapre-
sentação do elenco principal, 
marcada para segunda-feira. 
A informação foi divulgada 
primeiramente pelo jornalista 
Fábio Azevedo.

O futuro de Yago Pikachu 
ainda é considerado incerto. O 
camisa 22 tem contrato com 
o Vasco até dezembro, mas a 
tendência é de que ele procure 

um novo clube e o Vasco não 
dificulte a saída. A avaliação 
no elenco tem sido feita pelo 
diretor Alexandre Pássaro e pelo 
técnico Marcelo Cabo.

“Nós temos um diálogo mui-
to transparente com a dire-
toria do Vasco, e o clube nos 
informou que está avaliando 
o elenco atual. Por ora, decidiu 
prorrogar as férias do Yago e de 
outros jogadores”, disse Daniel 
Rodrigues, advogado de Pika-
chu, ao site “Globo Esporte”. 
Pikachu está no Vasco desde 
2016. Com a camisa cruzmalti-
na, ele disputou 253 partidas e 
marcou 40 gols.

PIKACHU ESTÁ PERTO DE IR EMBORA

VOCÊ SABIA
Em processo de 
reformulação, Vasco 
liberou Pikachu da 
reapresentação,  
na segunda-feira

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 / HOJE

Macaé  x Flamengo  18h A definir

Volta Redonda  x Vasco  21h05 Cidadania

2ª RODADA / AMANHÃ

Nova Iguaçu x Madureira  15h30 Laranjão

Fluminense x Portuguesa  16h Maracanã 

Boavista x Bangu 18h Elcyr Resende

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 /  QUARTA-FEIRA

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 / QUINTA-FEIRA

Resende 2 x 1 Fluminense Maracanã

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

Yago Pikachu 
está no Vasco 
desde 2016. 
Foram 253 
partidas e 40 
gols marcados 
até agora
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Macaé

Com Michael e 
embalado, Mengão 
encara o Macaé
Líder da Taça GB, Rubro-Negro terá o reforço do atacante em 
busca da segunda vitória seguida no Campeonato Carioca

Ú
nico grande a vencer 
na estreia do Cam-
peonato Carioca,  o 

Flamengo vai em busca de 
mais um resultado positi-
vo pela competição, hoje, 
contra o Macaé, às 18 horas, 
no Maracanã. Atual bicam-
peão estadual, o Rubro-Ne-
gro seguirá atuando com 
uma equipe formada em sua 
maioria por jogadores da ca-
tegoria sub-23. A novidade 
fica por conta de Michael, 
de 24 anos, que deverá ser o 
jogador mais experiente do 
Flamengo no duelo de hoje. 

“Fiz questão de me colo-
car à disposição da comis-
são técnica para a disputa 
do Estadual, com objetivo 
de colaborar com o grupo, 
me manter em atividade, 
crescendo e evoluindo no 
que for possível. Acho que 
será algo bem positivo para 
todos”, afirmou Michael em 
entrevista ao portal “glo-
boesporte.com”.

Além da entrada de Mi-
chael, o técnico Maurício 
Souza vai fazer outras mu-
danças no time titular. Dos 
que começaram contra o 

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Garotada do 
Flamengo no 
fim do treino: 
pronta para 
mais uma 
missão no 
Carioca
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Flamengo

Nova Iguaçu, saem Yuri de 
Oliveira, com dores no adu-
tor da coxa esquerda, Da-
niel Cabral e Lázaro. Pepê 
e  Hugo Moura,  a lém de 
Michael, entram. Mauri-
cio Souza deverá escalar a 
equipe com Gabriel Batista, 
Matheuzinho, Noga, Natan 
e Ramon; Hugo Moura, João 
Gomes e Pepê; Michael, Ro-
drigo Muniz e Lázaro.

Será a primeira partida 

de Michael no Carioca, con-
tratado como revelação do 
Brasileirão 2019, mas que 
não correspondeu na últi-
ma temporada. A saída de 
Lázaro também chama a 
atenção, tendo em vista que 
ele é considerado uma das 
grandes apostas da base 
Rubro-Negra - fez nove gols 
na última temporada e foi 
destaque na partida contra 
o Nova Iguaçu.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Já o Macaé estreou com 
derrota no Campeonato Ca-
rioca. Após perder para o 
Bangu, em casa, a equipe do 
Norte do estado busca um 
resultado positivo na com-
petição, hoje, no Maracanã, 
para tentar ficar longe dos 
riscos de rebaixamento. O 
elenco conta com um ex-jo-
gador do Flamengo, o volan-
te Amaral, que foi campeão 
da Copa do Brasil em 2013.

Convocado para 
a seleção do 
Uruguai, Arrascaeta 
desfalcará o Fla 
contra Botafogo, 
Boavista e Bangu

 N A temporada de 2020 foi de 
dificuldades, mas terminou de 
forma positiva para Rodrigo 
Caio. Após ter o melhor ano da 
carreira, em 2019, o zagueiro, 
de 27 anos, sofreu com lesões 
no ano passado. Recupera-
do a tempo de participar da 
conquista do título brasileiro 
do Flamengo, ele revelou que, 
mesmo com o ano de 2021 
complicado, está entre os me-
lhores da posição no país.

 N “Acredito que sou um dos 
melhores zagueiros do Brasil 
pelas qualidades que adquiri 
ao longo da minha carreira”, 
disse, em entrevista exclu-
siva ao programa “Esporte 
em Debate”, da Rádio Ban-
deirantes e que, em 2020, 
foi convocado por Tite para 
defender a seleção brasilei-
ra, mas sofreu com algumas 
lesões e só atuou em 32 jogos 
na temporada. 

 N O zagueiro do Flamengo 
também abordou a parceira 
com Rogério Ceni, que assu-
miu o Rubro-Negro no meio 
do Brasileiro. “Ele é muito 
corajoso. Esse cara acabou 
de encerrar a carreira num 
clube que o idolatra e já as-
sume esse desafio de ser 
técnico”, observou.

RODRIGO CAIO 
SEM FALSA 
MODÉSTIA

Substituído 
contra o Nova 
Iguaçu, Daniel 
Cabral não 
tem presença 
garantida 
contra o Macaé

VOCÊ SABIA

Fla foi o único 

dos grandes 

do Rio a vencer 

na primeira 

rodada
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Botafogo

A 
temporada de 2021 já 
começou para o Bota-
fogo, que, apesar das 

atenções voltadas para o 
Carioca, ainda é assombra-
do pelo fantasma do rebai-
xamento no Brasileirão de 
2020. O Glorioso busca, no 
Estadual, a chance de recu-
perar a confiança da torcida. 
Dentro do clube, a palavra do 
momento é “reconstrução”. 
É o que garante o meia José 
Welison, que, pela primeira 
vez, falou sobre a queda para 
a Série B. Revelou que o ex-
tracampo pesou, mas não dei-
xou de “assumir a culpa” pelo 
elenco.

“Todos têm culpa do re-
baixamento do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro. Es-
tamos cientes disso, mas tam-
bém estamos cientes da gran-
deza do clube e de que pode-
mos dar a volta por cima em 
2021. Vamos lutar muito para 
fazer um ano de conquistas”, 
prometeu José Welison, que 
ainda não sabe se vai termi-
nar a temporada pelo Bota-
fogo, tendo em vista que está 
emprestado pelo Atlético-MG 
até o fim do Campeonato Ca-
rioca - o Glorioso, no entanto, 
tem o desejo de renovar com 
o jogador até o fim do ano.

“Estou feliz aqui no Bota-
fogo. Feliz por ter tido uma 
boa sequência em 2020. In-
felizmente não conseguimos 
nossos objetivos no fim da 
Série A, mas é hora de reco-
meçar. Se tiver a oportunida-
de de permanecer aqui por 
mais tempo, sem dúvida, se-
ria uma honra. Vou trabalhar 
para ajudar o clube sempre”, 
contou.

Zé Welison está confiante 
no elenco desta temporada. 
Para ele, o Botafogo tem to-
tal condição de conquistar o 
título estadual. “O Campeo-
nato Carioca é uma compe-
tição forte e a nossa ideia é 
chegar às finais e brigar pelo 
título. Temos condições dis-
so. O elenco tem se empenha-
do para que as coisas saiam 
como estamos planejando”, 
concluiu.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Feliz no Fogão, Zé Welison 
já projeta a volta por cima
Emprestado pelo Atlético-MG, meia diz que todos tiveram culpa no rebaixamento

Zé Welison 
em ação pelo 
Botafogo: 
empréstimo 
até o fim do 
Campeonato 
Carioca
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MP recomenda 
a paralisação 
do futebol 
Preocupada com auge da pandemia de 
Covid-19, Justiça prepara carta à CBF

A 
temporada 2021 do fute-
bol brasileiro começou 
há poucos dias e já vive 

uma polêmica. De acordo com 
o portal “globoesporte.com”, 
o Ministério Público vai reco-
mendar à CBF a suspensão das 
partidas de futebol no Brasil - a 
carta deverá ser assinada em 
conjunto pelos presidentes das 
comissões estaduais que tratam 
da segurança nos estádios. Mas 
a continuidade dos jogos du-
rante um novo período de cres-
cimento dos casos de covid-19 
causou um racha nas opiniões. 

Embora a preocupação com 
as mutações do vírus seja unâ-
nime, não há consenso sobre 
se o futebol deve parar nova-
mente, como foi no ano passa-
do, quando houve interrupção 
de quatro meses no calendário 
nacional. A voz mais contun-
dente contra a situação atual da 
pandemia é do técnico Lisca, do 

CBF será indagada pelo MP sobre a paralisação do futebol brasileiro

EDUARDO CARMIM/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

América-MG, que criticou a 
realização de partidas da 
Copa do Brasil nas próximas 
semanas. 

O técnico do Grêmio, Re-
nato Gaúcho, pensa diferen-
te. Mesmo preocupado com 
a pandemia, a opinião dele é 
de manter o calendário como 
forma de trazer um alento ao 
torcedor. Já o técnico do Pal-
meiras, Abel Ferreira, disse 
ter imensa preocupação de 
encarar um novo surto de 
Covid-19 dentro do elenco - 
em novembro, a equipe teve 
mais de 20 desfalques provo-
cados pela doença. 

Por causa do aumento 
acentuado de casos, os Esta-
duais de Santa Catarina e do 
Paraná estão suspensos tem-
porariamente. Em São Pau-
lo, a competição está manti-
da, mesmo com o Estado na 
fase vermelha.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Flamengo enfrenta o 
Macaé hoje, no Maracanã, 
e, ainda com a garotada, o 
grande fator novo do espe-
táculo será a homenagem na 
terceira camisa do Rubro-
-Negro, ou melhor, octacam-
peão brasileiro. É assim que 
a parte mais nobre da camisa 
será estampada por conta do 
título da maior competição 
nacional do país em 2020/21. 
É bom até para inspirar os 
jogadores jovens porque os 
próximos capítulos da histó-
ria também passam por eles. 
Grande fase!

HOMENAGEM JUSTA
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O QUE A CBF NÃO FAZ...

O 
árbitro Grazianni Maciel Rocha e o ban-
deirinha Rafael Sepeda de Souza erra-
ram feio no jogo entre Fluminense e Re-

sende, quando o Tricolor foi derrotado por 2 a 
1 e um impedimento escandaloso foi marcado 
para anular o gol do time das Laranjeiras. Não 
tinha VAR, então não dá nem para falar do re-
curso, mas a Federação de Futebol do Rio agiu 
rápido e colocou os profissionais em recicla-
gem. Atitude correta, pois o Cariocão não pode 
começar já com impunidade em um erro tão 
grave. É um exemplo que a CBF deveria seguir, 
já que a frequência de erros do quadro nos Bra-
sileiros e Copa do Brasil é enorme e raramente 
os profissionais são punidos. Do olhar básico, a 
medida da Ferj foi apenas uma obrigação. Mas, 
em terra de quem nada faz, quem faz pouco ga-
nha valor. Está na hora de a CBF rever seus con-
ceitos e, se não vai punir, que pelo menos encare 
a profissionalização da arbitragem como pauta 
principal, pois eles, infelizmente, têm sido tão 
importantes quanto os jogadores.

Fluminense foi derrotado pelo Resende, na quinta-feira

 nJogadores que vestem a 
camisa do Vasco há mais 
tempo no elenco atual, 
Pikachu (foto) e Henrique 
não devem ter seus vínculos 
renovados com o Gigante 
da Colina. As medidas fa-
zem parte da reformulação 
completa do elenco e os no-
mes já não agradam à dire-
toria e muito menos à torci-
da. É natural que os laterais 
busquem novos rumos. Ci-
clos acabam e os deles, com 
a camisa do Cruzmaltino, 
realmente parecem ter che-
gado ao limite...

CICLOS TÊM FIM

FUTEBOL AMEAÇADO...

 nAs Eliminatórias da Copa devem ser o primeiro grande 
encontro oficial de futebol a parar novamente por conta 
da covid-19. A Conmebol está avisada que a maioria dos 
grandes times da Europa não vai liberar seus jogadores em 
convocações. Guardiola, técnico do Manchester City, disse 
que os atletas do time inglês não sairão do país. Não se es-
pantem se os campeonatos do Brasil começarem a parar...
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Fluminense participa de 
reunião com Comissão de 
Arbitragem após erros
Tricolor foi prejudicado na derrota por 2 a 1 para o Resende, na estreia do Carioca

A
lém do pedido de descul-
pas do trio de árbitros, 
revelado pelo técnico da 

equipe sub-23, Ailton Ferraz, 
a Comissão de Arbitragem da 
Ferj (Coaf-RJ) convidou o Flu-
minense para conversar ontem. 
Tudo para aparar as arestas de-
pois dos dois erros claros contra 
o Tricolor na derrota por 2 a 1 
para o Resende, quinta-feira, 
na estreia do Cariocão.

Logo após o jogo, houve tam-
bém um pedido de desculpas ao 
presidente do Fluminense, Má-
rio Bittencourt. A admissão dos 
erros por parte do trio de arbi-
tragem aplacou um pouco a ira 
da diretoria tricolor, que aceitou 
conversar e não protocolou re-
clamação formal na federação. 

O representante na reunião 
foi o coordenador adminis-
trativo, Marcelo Penha, que já 
costuma participar das pautas 
na Ferj. O objetivo da conversa 
era evitar novo mal-estar entre 
clube e federação. Os dois lados 
vinham em pé de guerra duran-
te 2020 por causa do posiciona-
mento em relação à covid-19, 
mas voltaram a se entender an-
tes do Carioca de 2021.

O trio, formado pelo árbitro 
Grazianni Maciel Rocha e os au-
xiliares Carlos Henrique Alves 
de Lima Filho e Rafael Sepeda 
de Souza, teve atuação desas-
trosa na partida. Primeiro não 
marcou pênalti claro do goleiro 
em Miguel e depois anulou gol 
legal de Caio Vinícius ao marcar 
um impedimento inexistente.

“Eu tenho certeza que foi 
pênalti e tenho certeza que foi 
gol. Já vi várias vezes. E o pró-
prio árbitro chegou para mim 
e pediu desculpas, que ele real-
mente errou no gol. No pênalti, 
o Jefferson só viu o corpo do Mi-
guel. Mas, enfim, o VAR fez fal-
ta, sim, pelo pênalti. Mas, pelo 
gol, o bandeirinha deu o gol, 
pois estava melhor posiciona-
do, e o Grazianni que estava em 
um posicionamento horrível, o 
anulou. Mas acontece. Tomara 
que não aconteça mais conos-
co. É muito ruim. Infelizmente, 
amargamos uma derrota que 
não merecíamos”, afirmou Ail-
ton após o jogo.

Miguel é derrubado pelo 
goleiro  Jefferson: pênalti 

claro ignorado pelo árbitro

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fluminense


