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Com dois gols de seu oportunista camisa 11 e um de Warley, Botafogo joga bem, bate o 
Resende, no Nilton Santos, e vence a primeira partida no Campeonato Carioca. P. 2 e 3
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Babi comanda 
show do Fogão  
no Nilton Santos
Com dois gols do atacante e um de Warley, Alvinegro joga bem, 
atropela o Resende e vence a primeira no Campeonato Carioca

A
pós empatar com o Boa-
vista, na estreia, o Bo-
tafogo conseguiu a sua 

primeira vitória no Campeo-
nato Carioca. Com atuação 
convincente, dois gols de Ma-
theus Babi e um de Warley, ba-
teu o Resende, por 3 a 0, ontem, 
no Nilton Santos, chegou aos 
quatro pontos ganhos e está na 
terceira colocação na tabela de 
classificação. Na próxima roda-
da, vai encarar o Bangu, sába-
do, também no Nilton Santos.  

O Botafogo iniciou a partida 
pressionando o Resende. Com 
apenas dois minutos, quase 
abriu o placar. Após levanta-
mento para a área, a defesa 
da equipe do Sul Fluminense 
cortou para trás e Jefferson 
fez grande defesa, evitando 
o primeiro gol do Glorioso. O 
Alvinegro tinha o controle da 
partida, mas não conseguia fi-
nalizar contra a meta do Resen-
de - embora buscasse bastante 
as jogadas pelo lado do campo 
e pressionava muito a saída de 
bola da equipe adversária.

Até que, aos 31 minutos, o 
Botafogo abriu o placar. Ro-
nald invadiu a área e cruzou 
na medida para Matheus Babi 
balançar a rede. Em vantagem, 
o Glorioso ampliou o placar um 
minuto depois. Bruno Nazário 
serviu Babi e finalizou no ân-
gulo, marcando o segundo dele 
na partida. Em vantagem no 
placar, o Botafogo acabou de-
sabrochando mais na partida. 
Aos 36 minutos, chegou com 
perigo novamente. Bruno Na-
zário arrancou, puxando con-
tra-ataque e finalizou para fora, 
assustando o goleiro Jefferson.

O segundo tempo come-

çou com o Resende assustan-
do. Com apenas cinco minu-
tos, após cruzamento pela es-
querda, Grasson cabeceou, mas 
o goleiro do Botafogo, Douglas 
Borges, fez grande defesa. Seis 
minutos depois, brilhou a es-
trela do goleiro alvinegro. Após 
cobrança de escanteio, Nunes 
finalizou com muita força, mas 
Douglas apareceu muito bem e 
fez uma defesa sensacional no 
Nilton Santos.

Aos 20 minutos, finalmen-
te, o Botafogo conseguiu le-
var perigo ao gol do Resende 
no segundo tempo.  Warley 
foi até a linha de fundo na 
direita e tocou para trás, Ma-
theus Babi recebeu e bateu fir-
me e o goleiro Jefferson fez boa 
defesa, salvando os visitantes 
na partida. Aos 27 minutos, 
enfim, o Botafogo chegou ao 
seu terceiro gol. Bruno Nazá-
rio serviu Warley, o atacante 
invadiu a área e finalizou sem 
defesa para o goleiro Jefferson, 
ampliando a vantagem do Glo-
rioso sobre o Resende. 

Com tamanha vantagem 
no placar, o Glorioso adminis-
trou o resultado nos últimos 
minutos e conseguiu a sua pri-
meira vitória no Campeonato 
Carioca, com direito à atuação 
convincente. 

BOTAFOGO: Douglas Bor-
ges, Jonathan, Kanu, Marce-
lo Benevenuto e Hugo (Gui-
lherme Santos); Luiz Otávio, 
Pedro Castro (José Welison) e 
Bruno Nazário (Rafael Navar-
ro); Ronald (Ênio), Matheus 
Babi e Warley (Matheus Nas-
cimento). Técnico: Marcelo 
Chamusca. RESENDE: Jeffer-
son, Thiago Ryan, Grasson, 
Dão e Alex Barros; Derli, Pau-
lo Victor (João Felipe), Guioto 
(Jean Deretti) e Matheuzinho 
(Jonathan); Matheus Bastos 
(Jefferson Ruan) e Nunes 
(Igor). Técnico: Sandro Sar-
gentim. Local: Estádio Nil-
ton Santos. Árbitro: Alexan-
dre Vargas. Cartões Amare-
los: Alex Barros, Guilherme 
Santos e Matheus Babi. Gols: 
Matheus Babi (dois) e Warley. 
Público e renda: Jogo co por-
tões fechados.

Botafogo 

Matheus Babi (agachado) e Warley vibram após marcarem os gols da vitória do Botafogo sobre o Resende 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Com a vitória sobre o 
Resende e o empate 
com o Boavista, o 
Botafogo está em 
terceiro lugar na 
tabela da Taça GB
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Resende  

 N Com a disputa da Série B do 
Brasileiro se aproximando, a di-
retoria do Botafogo tenta refor-
mular o elenco. Contrata refor-
ços, mas também quer negociar 
alguns jogadores do atual elenco. 
Com isso, foi criada uma “lista de 
negociáveis”, com atletas que o 
técnico Marcelo Chamusca não 
irá contar nesta temporada. 

Os atacantes Rhuan, Alexan-
der Lecaros e Davi Araújo, assim 
como os laterais-direitos Gustavo 
Cascardo e Federico Barrandeguy 
estão fora dos planos do Alvine-
gro. Agora, o clube corre atrás de 
times interessados nesses joga-
dores para poder negociar suas 

saídas do Botafogo.
A meta é conseguir negociá-

-los em definitivo com outras 
equipes, mas um empréstimo 
não é descartado. A intenção é 
diminuir a folha salarial alvinegra 
para a disputa da Segunda Divi-
são do Campeonato Brasileiro.

Já o goleiro Diego Loureiro, 
um dos destaques nos últimos 
jogos do Botafogo, teve o seu 
contrato renovado até maio de 
2024. O vínculo anterior vencia 
em dezembro deste ano. Após 
as lesões de Gatito Fernandez 
e Diego Cavalieri, ele se tornou 
a principal opção para a meta 
alvinegra.

DIRETORIA FAZ LISTA DE NEGOCIÁVEIS

PRÓXIMOS JOGOS

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

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

 1º Portuguesa 6 2 2 0 0 4 0 4

 2º Flamengo 6 2 2 0 0 3 0 3

 3º Boavista 4 2 1 1 0 2 0 2 

  Botafogo 4 2 1 1 0 2 0 2

 5º Volta Redonda 4 2 1 1 0 3 2 1

 6º Resende 3 2 1 0 1 2 3 -1

 7º Bangu 3 2 1 0 1 1 2 -1

 8º Madureira 2 2 0 2 0 2 2 0

 9º Nova Iguaçu 1 2 0 1 1 0 1 -1

 10º Vasco 0 2 0 0 2 0 2 -2

 11º  Macaé 0 2 0 0 2 0 3 -3

  12º  Fluminense  0  2 0 0 2 1 5 -4

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

3ª RODADA / SÁBADO, 13/3

Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir

Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA / DOMINGO, 14/3

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

2ª RODADA / SÁBADO

Macaé 0 x 2 Flamengo Maracanã

Volta Redonda 1 x 0 Vasco Cidadania

2ª RODADA / ONTEM

Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Laranjão

Fluminense 0 x 3 Portuguesa Maracanã

Boavista 2 x 0 Bangu Elcyr Resende

Botafogo 3 x 0 Resende Nilton Santos

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

Com atuação 
convincente, 
o Botafogo 
dominou o jogo 
durante os 90 
minutos no 
Nilton Santos 

O Botafogo 

voltará a 

campo no 

próximo 

sábado, às 

21h05, contra 

o Bangu, no 

Nilton Santos

VITOR SILVA/BOTAFOGO
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Vexame à portuguesa, 
com toda certeza
Garotos do Fluminense contam com o reforço de Ganso, mas Tricolor sofre apagão 
no segundo tempo, perde para a Lusa e segue sem vencer no Campeonato Carioca

M
esmo reforçados por 
Paulo Henrique Ganso, 
os garotos do Flumi-

nense seguem sem vencer no 
Campeonato Carioca. Ontem, 
no Maracanã, perderam por 3 
a 0 para a Portuguesa, resulta-
do que manteve o Tricolor sem 
pontos em dois jogos na compe-
tição. A Lusa, com duas vitórias 
assumiu a liderança - empata 
em pontos com o Flamengo, 
mas tem melhor saldo de gols. 
O resultado quebrou uma es-
crita positiva de quase 39 anos 
para o Tricolor, que, desde 1982, 
não perdia para a Lusa.  

Ontem, a partida começou 
em um ritmo intenso. A Portu-
guesa conseguiu impor uma 
pressão nos primeiros dez mi-
nutos, com forte marcação. 
Pressão que se traduziu em gol 
logo aos 23 minutos. Após cru-
zamento da esquerda, a defesa 
do Fluminense falhou e a bola 
sobrou para Romarinho, den-
tro da área, concluir sem chan-
ces de defesa para o goleiro Pe-
dro Rangel.

Atrás no placar, o Fluminen-
se foi para cima e quase empa-
tou aos 25 minutos, em finali-
zação de Ganso que o goleiro 
Neguetti fez boa defesa. Aos 28, 
foi a vez de Gabriel Teixeira ar-
riscar de fora da área e assustar 
a Lusa. Aos 30, Samuel ainda 
perderia chance incrível, ao fu-
rar a bola na hora da finaliza-
ção, com a meta da Portuguesa 
sem o goleiro. 

Acuada, a Lusa tentou garan-
tir a vantagem até o intervalo, 
mas viu John Kennedy finali-
zar, aos 43, e Dilsinho salvar em 
cima da linha. Nos acréscimos, 
Ganso quase fez um golaço, 
mas novamente o goleiro da 
Portuguesa impediu o empate.

O segundo tempo começou 
com a Portuguesa ampliando o 
placar. Logo aos sete minutos, 
após levantamento da direi-
ta feito por Watson, Emerson 
Carioca apareceu entre os za-
gueiros e desviou a bola para o 
fundo da rede. O gol assustou o 
Fluminense e a Portuguesa pas-
sou a dominar a partida. 

Tanto que, aos 13 minutos, 
fez o terceiro gol. Diego Guerra 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ganso divide a bola com 
Wellington Cézar: meia 
voltou ao time, mas 
teve atuação discreta

Fluminense
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puxou contra-ataque, Romari-
nho recebeu e serviu Chay, que 
finalizou, sem chances de defe-
sa para o goleiro Pedro Rangel.

Aílton Ferraz ainda fez al-
gumas mudanças, mas a Lusa 
manteve o domínio e quase fez 
mais um, aos 25 minutos. Ever-
ton Heleno recebeu dentro 
da área, partiu para cima de 
Rai, mas finalizou para fora. 
Sem força, o Fluminense não 
conseguiu criar oportunida-
des que colocassem em risco 
a vantagem da Portuguesa, 
que, satisfeita com a vitória e 
o placar elástico, administrou 
o resultado.

FLUMINENSE: Pedro Ran-
gel, Daniel Lima, Higor, Rafael 
Ribeiro (Metinho) e Raí; André, 
Caio Vinicius, Ganso e Gabriel 
Teixeira (Matheus Martins); 
John Kennedy (Alexandre Je-
sus) e Samuel (Nascimento). 
Técnico: Aílton Ferraz. PORTU-
GUESA: Neguetti, Watson, Die-
go Guerra, Dilsinho e Luis Gus-
tavo; Wellington Cézar, Ever-
ton Heleno (Jhulliam) e Chay 
(Danilo); Romarinho (Pernão), 
Emerson Carioca (Mauro Silva) 
e Hugo Cabral (Rafael Dumas). 
Técnico: Felipe. Árbitro: Felipe 
Paludo. Cartões Amarelos: Caio 
Vinicius e Diego Guerra. Gols: 
Romarinho, Emerson Carioca 
e Chay. Público e renda: Jogo 
com portões fechados.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense 
teve 

dificuldades 
para se livrar 

da eficiente 
marcação lusa

Portuguesa

PEDRO RANGEL : Indeciso no segundo 
gol da Lusa, não fez boa partida. Nota 4

DANIEL LIMA : Deu muito espaço pela 
direita. Nota 4

HIGOR :Atuação abaixo da crítica. 
Perdido na marcação, não conseguiu 
parar o ataque da Lusa. Nota 3,0

RAFAEL RIBEIRO :Péssima partida. 
Sem tempo da bola no segundo gol da 
Portuguesa. Nota 2

METINHO : Pouco viu a bola. NOTA 3

RAÍ : Outro que fez uma partida abaixo 
do esperado. Nota 3

ANDRÉ: Não conseguiu fazer uma boa 
ligação da defesa com o ataque e 
cometeu erros na marcação. Nota 3,5

CAIO VINICIUS : Deu espaço para o 
setor ofensivo da Portuguesa. Nota 3,5

GANSO : De volta aos gramados após 
cirurgia de apendicite, criou boas 
chances no primeiro tempo, mas caiu de 
rendimento na etapa final. Nota 3,5

GABRIEL TEIXEIRA : Criou boas 
chances no primeiro tempo, mas não 
manteve o ritmo. Nota 4

MATHEUS MARTINS : Entrou com 
vontade e arriscou chutes de fora da área. 
Todos sem perigo real de gol. Nota 5

JOHN KENNEDY : Fez boas jogadas no 
primeiro tempo e perdeu grande 
oportunidade de empatar o jogo antes 
do intervalo. Caiu de produção na etapa 
final e foi substituído. Nota 4

ALEXANDRE JESUS : Não entrou 
inspirado e não conseguiu mudar o 
panorama do jogo. Nota 4

SAMUEL : Perdeu um gol inacreditável 
no fim do primeiro tempo, que poderia 
ter mudado a história do jogo. Nota 3

NASCIMENTO : Entrou e ajudou a 
fechar os espaços. Nota 4

 AÍLTON FERRAZ : Apesar dos 
desfalques, o Fluminense poderia ter 
jogado melhor. As substituições não 
surtiram o efeito desejado. Nota 3

Sem vencer o Fluminense há 39 anos, 
fez da garra e da superação as armas 
para quebrar o tabu. Com um time 
mais experiente, dominou o jogo e não 
deixou a garotada tricolor se criar.

FLUMINENSE

PORTUGUESA

ATUAÇÕES

Aílton criticou a atuação do Fluminense: ‘Atuação para se esquecer’ 

 N O Fluminense voltou a decep-
cionar sua torcida no Campeo-
nato Carioca. Derrotado pelo 
Resende, na estreia, o Tricolor 
caiu novamente, ontem, diante 
da Portuguesa, no Maracanã. 
Mas, desta vez, por um placar 
elástico e jogando muito mal, 
segundo o técnico Aílton Ferraz, 
que lamentou o início ruim da 
garotada na competição.

“Sem dúvida que essas vitó-
rias vão fazer falta, não tenho 
dúvida alguma. O Fluminense 
tem obrigação de ganhar. Fo-
ram dois jogos diferentes. Con-
tra o Resende, jogamos muito. 
Saímos satisfeitos, apesar da 

derrota. Hoje (ontem), fomos 
mal no primeiro tempo e perde-
mos chances”, afirmou.

Ao abordar especificamente 
a partida contra a Portuguesa, 
Aílton criticou a atuação do Flu-
minense durante os 90 minu-
tos. Na opinião dele, a atuação 
tricolor, no Maracanã, foi para se 
esquecer.

“No segundo tempo, foi muito 
ruim. O forte deles era a tran-
sição, cedemos o contragolpe. 
O nosso segundo tempo é para 
apagar da história. Espero que 
não se repita. Enfrentamos um 
time experiente, mas vamos ter 
de corrigir muita coisa”, admitiu.

AÍLTON LAMENTA O MAU COMEÇO

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
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Palmeiras vence 
e ajuda o Fluzão  
na Libertadores
Time paulista bate o Grêmio, ergue a 
taça e leva o Tricolor à fase de grupos

O 
Palmeiras venceu o 
Grêmio, por 2 a 0 (gols 
de Wendel e Gabriel 

Menino), ontem, no Allianz 
Parque, e faturou o seu quar-
to título da Copa do Brasil. 
Mas a conquista também fez 
os torcedores do Fluminense 
felizes, pois levou o Tricolor 
carioca à fase de grupos da 
Libertadores. 

Afinal, com o título do Ver-
dão, o Campeonato Brasilei-
ro terá cinco vagas diretas à 
competição continental - o 
Tricolor fechou o G-5. Vice-
-campeão da Copa do Brasil, 
o Grêmio se une ao Santos 
na fase pré-Libertadores. A 
vaga do clube gaúcho não é 
por conta da segunda colo-
cação na Copa do Brasil, mas 
porque ele terminou o Bra-
sileiro na sétima colocação.

Felipe Melo ergue a taça no Aliianz Parque: uma doce rotina

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

O Palmeiras, aliás, fe-
chou a  temporada de 
2020 com chave de ouro. 
A equipe comandada por 
Abel Ferreira faturou três 
títulos: Paulistão, Liber-
tadores e Copa do Brasil. 
Ontem, para erguer a taça, 
o Palmeiras foi soberano 
diante do Grêmio, que não 
teve forças para superar a 
forte marcação adversária. 

O primeiro tempo até 
que foi equilibrado, mas 
truncado e o placar ficou 
no 0 a 0. Na segunda eta-
pa, porém, o Palmeiras se 
lançou à frente, mesmo 
jogando pelo empate, e, 
aos sete minutos, Wesley 
bateu cruzado para abrir o 
placar. O segundo gol veio 
aos 39 minutos, em finali-
zação de Gabriel Menino. 
Festa alviverde - e do Tri-
color carioca.   

COPA DO BRASIL

 > São Paulo

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

BRIGA DE BASTIDORES

BRILHANTISMO  
DO JOVEM FLA

PEDALADAS

 N A garotada do Flamen-
go está aproveitando o 
descanso dos campeões 
brasileiros para mostrar 
serviço no Campeonato 
Carioca: dois jogos com vi-
tórias sobre Nova Iguaçu 
e Macaé, sem sofrer gols 
e jogando bem, tocando a 
bola como se estivessem 
se divertindo na hora do 
recreio. O Fla-Flu do pró-
ximo domingo será o últi-
mo jogo da meninada, e, 
com qualquer resultado, 
a missão estará cumpri-
da com saldo positivo. A 
meta é manter o “forte” se-
guro enquanto aguarda a 
chegada da cavalaria.

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

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

A pandemia está longe de 
acabar e a tendência é se 
agravar até que toda a po-
pulação seja vacinada. O 
futebol pode ser duramen-
te atingido, especialmente 
nas competições internacio-
nais, já que, por conta das 
restrições e do fechamento 
de fronteiras, as Eliminató-
rias para a Copa 2022 foram 
adiadas. A Copa América 
está ameaçada, com duas de-
sistências, Austrália e Catar, 
que, convidados, não virão. 
No cenário nacional, um ou-
tro vírus se soma à Covid-19, 

o da cobiça, com a disputa co-
mercial por direitos de trans-
missão. Quem tem os produ-
tos defende que a bola role, 
quem não tem acha que deve 
parar. Não vejo problemas 
nos estaduais, desde que res-
peitadas as recomendações 
sanitárias, já as nacionais, 
como Copa do Brasil e Brasi-
leiro, merecem análise e um 
plano de viagens seguro para 
reduzir riscos. O desabafo do 
Lisca Doido (foto) ecoa e for-
talece a tese dos que querem 
esvaziar as bolas, mesmo com 
outros interesses.

 N Equipes que não dis-
putaram o Campeonato 
Brasileiro entraram no 
Estadual bem melhor fi-
sicamente e estão tiran-
do bom partido disso. Po-
deremos ter um ou dois 
deles nas semifinais da 
Taça Guanabara.

 N Clubes querem poder levar 
convidados aos jogos a par-
tir do Fla-Flu da próxima ro-
dada, domingo, em eventos 
teste.

 N Lesões musculares de 
Neymar podem ter relação 
com trabalho físico no Paris 
Saint-Germain.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O atacante Rodrigo Mu-
niz, autor dos dois gols da 
vitória do Flamengo sobre 
o Macaé, é um dos jovens 
do Flamengo que despon-
ta com grandes chances de 
chegar ao estrelato.

 N Vasco teve volume de 
jogo, posse de bola, bom 
numero de arremates, 
mas nada disso evitou 
que perdesse. Dois jogos, 
duas derrotas. Alguma 
coisa está errada.
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D
estaque da vitória do Fla-
mengo sobre o Macaé, sá-
bado, no Maracanã, Ro-

drigo Muniz chamou a atenção 
não somente pelos dois gols 
que marcou, mas pelo seu por-
te e pela bela atuação, que man-
teve o Rubro-Negro entre os lí-
deres do Campeonato Carioc-
Feliz, após o jogo, o garoto, de 
apenas 19 anos, revelou que se 
inspira em grandes nomes do 
futebol europeu quando está 
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Novo artilheiro do Flamengo se 
inspira em goleadores europeus
Rodrigo Muniz, de apenas 19 anos, que fez dois gols contra o Macaé, tem CR7, Ibra e Lukaku como exemplos

Flamengo

em ação. “Cristiano Ronaldo, 
Ibrahimovic e Lukaku”, respon-
deu, ao seu perguntado sobre 
suas referências no esporte.

Rodrigo Muniz tem apenas 
15 jogos no profissional do 
Flamengo, mas já balançou 
a rede quatro vezes. Ele che-
gou a ser emprestado para o 
Coritiba, ano passado, mas fez 
apenas seis jogos pelo Brasi-
leiro e retornou ao Flamengo, 
após pedido de Rogério Ceni.

“Fico muito feliz em ter fei-
to dois gols e ajudado a equi-
pe. O treinador me cobra mui-
to, me apoia muito. Conversa 
muito comigo nos treinamen-
tos e eu também me cobro 
muito, venho trabalhando 
firme todos os dias e, contrao 
Macaé, tive uma oportuni-
dade e fui feliz. O jogo pediu 
muito isso, bola no fundo. O 
técnico conversou com a gen-
te e colocamos em prática em 

campo”, frisou Muniz.
Com o resultado, o Fla-

mengo chegou aos seis pon-
tos em duas rodadas e segue 
entre os líderes do Campeo-
nato Carioca, atrás da Portu-
guesa, que melhor saldo de 
gols. Agora, o Rubro-Negro 
terá pela frente uma semana 
de preparação antes do clás-
sico contra o Fluminense, no 
próximo domingo, no Mara-
canã, pela terceira rodada.

Rodrigo Muniz 
vibra após 

balançar 
a rede do 

Macaé: dois 
gols e bela 

atuação

Rubro-Negro 

terá uma 

semana para 

se preparar 

para o Fla-Flu 

de domingo
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Vasco

Ernando e Marquinhos Gabriel na área
Zagueiro, ex-Bahia, e meia, ex-Athletico-PR, são os primeiros reforços para a temporada de 2021

O 
Vasco anunciou on-
tem os seus primeiros 
reforços para a tem-

porada de 2021. O zaguei-
ro Ernando, que estava no 
Bahia, e o meia Marquinhos 
Gabriel, que disputou a últi-
ma temporada pelo Athleti-
co-PR, vão reforçar a equipe 
cruzmaltina para a disputa 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro e as demais com-
petições deste ano.

Ernando, que teve a sua 
negociação antecipada com 
exclusividade pelo Ataque, 
assinou contrato de um ano, 
com renovação automática 

por mais uma temporada, 
caso atinja algumas metas. 
Já Marquinhos Gabriel as-
sinou por um ano. Os dois 
iniciam os trabalhos ainda 
nesta semana.

Aos 32 anos, Ernando, que 
foi revelado pelo Goiás, acer-
tou com o Internacional, em 
2014. Em seguida, foi em-
prestado ao Sport, e, depois, 
para o Bahia, time que de-
fendeu na última tempora-
da, disputou 38 jogos e fez 
um gol.

Marquinhos Gabriel, de 30 
anos, foi revelado pelo Inter-
nacional. O jogador também 

REPRODUÇÃO

(1 a 0) para o Voltaço, sába-
do. Ele lamentou as chances 
de gol perdidas e entende 
que o time sub-20 merecia 
um resultado melhor.

“Ficou evidente a evolu-
ção, nós fomos melhores do 
que o adversário. O futebol 
se resume à bola na rede. 
Eles fizeram, nós não, mes-
mo com inúmeras oportuni-
dades. Tivemos bom rendi-
mento, nesses dois jogos, em 
três dos quatro tempos. Só 
não fomos bem no primeiro, 
contra a Portuguesa. A gen-
te merecia um resultado me-
lhor”, disse o treinador.

atuou pelo Santos e pelo Co-
rinthians. Depois, ainda de-
fendeu o Cruzeiro, antes de 
chegar ao Athletico-PR. Na 
última temporada, ele atuou 
em 16 jogos do Furacão e fez 
dois gols.

JEJUM INCÔMODO

Reforços à parte, fato é que o 
Vasco precisa se livrar de um 
incômodo jejum: ainda não 
venceu na atual temporada 
- perdeu para Portuguesa e 
Volta Redonda. Apesar dis-
so, o técnico interino Diogo 
Siston entendeu que o Vasco 
mostrou evolução na derrota 

Ficou evidente a 
evolução, nós fomos 
melhores do que 
o adversário, mas 
futebol se resume  
à bola na rede
DIOGO SISTON,
Técnico

Experts na Série B do Campeonato Brasileiro, Ernando e Marquinhos Gabriel chegam ao Vasco tendo como meta levar o time de volta à elite do futebol nacional 


