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Em grande estilo e com direito a golaços, Flamengo faz 4 a 1 no Resende e se reabilita no Carioca após derrota no Fla-Flu. 
Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz (2) marcaram os gols que colocaram o time na liderança provisória da Taça Guanabara. P. 4 e 5
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Bangu

Chegou a hora 
de o Flu vencer 
e convencer
Após desencantar no Fla-Flu, mas ser dominado pelo rival, 
Tricolor encara o Bangu de olho na tabela do Carioca

A
pós conseguir a sua pri-
meira vitória no Cam-
peonato Carioca, no 

Fla-Flu que marcou a estreia 
do técnico Roger Machado, o 
Fluminense encara o Bangu, 
hoje, às 21h05, em São Januá-
rio. A meta é provar que evo-
luiu durante a semana e que 
é capaz de mostrar um bom 
futebol para brigar pelo título 
da Taça Guanabara.

O Tricolor deverá entrar em 
campo novamente com uma 
equipe formada por reservas, 
a exceção do goleiro Marcos 
Felipe. Roger Machado deverá 
mandar a campo Marcos Fe-
lipe, Igor Julião, Frazan, Ma-
theus Ferraz e Danilo Barcel-
los; Yuri, André, Michel Araújo 
e Ganso; Fernando Pacheco e 
Caio Paulista.

No duelo contra o Flamen-
go, apesar da vitória, o Flu-
minense acabou mostrando 
muito desentrosamento e foi 
dominado pelo maior rival du-
rante boa parte do jogo. No fim 
do clássico, Igor Julião fez um 
belíssimo gol e acabou deci-
dindo a partida para o Tricolor. 

Além de jogar bem, o Flu-
minense precisa de mais uma 
vitória para pontuar no Cario-
ca, já que tem apenas os três 
pontos conquistados sobre o 
Rubro-Negro. Já o Bangu ten-
ta reencontrar o caminho das 
vitórias. Após estrear vencen-
do o Macaé, a equipe da Zona 
Oeste perdeu para o Boavis-
ta e empatou sem gols com o 
Botafogo. Com quatro pontos, 
busca uma vitória para co-
lar nas primeira posições do 
Estadual.

Quam já pode vestir nova-
mente a camisa verde, grená 
e branco é Hudson. Ontem, o 
novo contrato do volante, por 
empréstimo até dezembro, foi 
publicado no Boletim Infor-
mativo Diário (BID), da CBF. 
Ele vem treinando com o gru-
po desde quarta-feira, quando 
todos se reapresentaram no 
CT Carlos Castilho. 

Após o término do vínculo 
com o Fluminense no fim do 
Campeonato Brasileiro, Hud-
son se reapresentou ao São 

Paulo para ser avaliado pela 
nova comissão técnica lidera-
da por Hernán Crespo. Como 
não foi aproveitado, acabou li-
berado e voltou para o Rio de 
Janeiro para cumprir um acor-
do já existente com o Tricolor 
carioca de permanência.

Hudson deve jogar apenas 
na próxima sexta-feira, contra 
o Volta Redonda, pelo Carioca. 
Sua permanência foi defendi-
da pela diretoria do Flumi-
nense, que o vê como um dos 
líderes do elenco. O Tricolor 
arcará com um percentual do 
salário do volante, que dispu-
tou 43 partidas na última tem-
porada e marcou um gol, mas 
perdeu a titularidade para o 
jovem Martinelli.

Nascimento e 
Michel Araújo 

brigam pela 
bola durante 

treino no 
CT Carlos 

Castilho
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Fluminense

Luccas Claro 
enaltece 

Marcão e Roger 
Machado, 

técnicos negros 
no futebol 

brasileiro

FOTOS MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Novo contrato do 
volante Hudson foi 
publicado no Boletim 
Informativo Diário 
(BID) da CBF e ele já 
pode voltar a jogar

 N Um dos principais destaques 
do Fluminense na última tem-
porada, o zagueiro Luccas Cla-
ro é uma referência no atual 
elenco. Comandado por Mar-
cão no último Campeonato 
Brasileiro e agora por Roger 
Machado, o defensor enxerga 
que o Tricolor tem aberto es-
paço para treinadores negros, 
algo que ainda é bastante in-
comum no futebol nacional.

“O Fluminense fazendo esse 
trabalho pode abrir portas para 
outros profissionais, mostrando 
nosso valor. Claro que primeiro 
vem a qualidade do Roger como 

treinador. O clube, quando vai 
contratar, procura saber muito 
sobre o extra-campo, como a 
pessoa é. Acredito que primeiro 
vem a pessoa, depois a quali-
dade como técnico. O treinador 
está no cargo por qualidade. 
Realmente é difícil alcançar o 
status de um técnico de Série 
A, mas com o trabalho do Roger 
com o Marcão temos a esperan-
ça que possa abrir as portas para 
mais profissionais que também 
têm qualidade e podem treinar 
grandes clubes, como o Flumi-
nense”, disse Luccas Claro, em 
entrevista ao portal ‘Lancenet’.

MOMENTO DOS TÉCNICOS NEGROS

tabelaçoaço

PRÓXIMOS JOGOS

N site: www.odia.com.br

TAÇA GUANABARA 2021
 CLASSIFICAÇÃO 
  CLUBES PT J V E D GP GC S
 1º Flamengo 9 4 3 0 1 7 2 5

 2º Volta Redonda 7 3 2 1 0 4 2 2

 3º Portuguesa 6 3 2 0 1 4 1 3

 4º Botafogo 5 3 1 2 0 3 0 3

 5º Boavista 5 3 1 2 0 3 1 2

 6º Bangu 4 3 1 1 1 1 2 -1

 7º Resende 4 4 1 1 2 3 8 -5

 8º Fluminense 3 3 1 0 2 2 5 -3

 9º Madureira 3 3 0 3 0 2 2 0

 10º Nova Iguaçu 2 3 0 2 1 2 3 -1

 11º  Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2

  12º  Macaé  1 3 0 1 2 1 4 -3

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

4ª RODADA / HOJE

Volta Redonda x Macaé 15h Raulino de Oliveira

Boavista x Nova Iguaçu 17h Bacaxá

Bangu x Fluminense 21h Maracanã

4ª RODADA / AMANHÃ

Madureira x Portuguesa 15h30 Conselheiro Galvão

Vasco x Botafogo 18h São Januário

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
2ª RODADA / SÁBADO

Macaé 0 x 2 Flamengo Maracanã

Volta Redonda 1 x 0 Vasco Cidadania

2ª RODADA / TERÇA

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

3ª RODADA / SÁBADO

Madureira 0 x 0 Resende Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu 2 x 2 Vasco São Januário

Bangu 0 x 0 Botafogo Nilton Santos

3ª RODADA / DOMINGO

Portuguesa 0 x 1 Volta Redonda Luso-Brasileiro

Flamengo 0 x 1 Fluminense Maracanã

3ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA

Boavista 1 x 1 Macaé Elcyr Resende

4ª RODADA / ONTEM

Flamengo 4 x 1 Resende Maracanã

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento
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Flamengo

Mengão goleia 
o Resende em 
ritmo de treino
Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz, duas vezes, balançam a rede, 
Flamengo faz 4 a 1, no Maraca, e dorme na liderança do Carioca

C
om muitos jogadores 
do elenco principal e 
em noite marcada por 

golaços, o Flamengo fez 4 a 
1 no Resende, ontem, no Ma-
racanã, e dormiu na lideran-
ça do Campeonato Carioca. 
Para mantê-la ao fim desta 
rodada, precisa torcer por 
tropeços de Volta Redonda e 
Portuguesa. Vitinho, Pedro 
e Rodrigo Muniz (2) marca-
ram para o Rubro-Negro - 
Paulo Victor descontou. 

O primeiro tempo foi co-
mandando pelo Flamengo. 
Ao todo, só nos 45 minutos 

DANIEL CASTELO BRANCO

iniciais, o Rubro-Negro fina-
lizou nove vezes à meta do 
Resende, mas não conseguiu 
balançar a rede. A primeira 
chance foi aos dez minu-
tos. Vitinho recebeu na pon-
ta direita e cruzou na medida 
para Pedro, que obrigou Fra-
ga a fazer linda defesa.

No minuto seguinte, Pe-
dro, novamente, fez o goleiro 
do Resende mostrar serviço. 
Pouco depois, Pedro tentou 
finalização de calcanhar, 
mas nada de a rede balançar. 
Aos 15, Hugo Moura subiu 
para disputar a bola aérea 
e levou a pior na dividida. 
Após ficar alguns instantes 
caído no gramado, foi subs-

Decola, Mengão: 
Pedro vibra após 
marcar em sua volta 
ao time rubro-negro

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br
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Resende

VOCÊ SABIA
Próximo jogo do 
Flamengo no Carioca 
será o clássico contra 
o Botafogo, quarta-
feira, no Nilton Santos

O Flamengo 
foi soberano 

nas divididas 
e dominou 
o Resende 

durante os 90 
minutos

tituído por Richard.
Após a mudança, o Fla-

mengo deu uma melhorada 
na troca de passes. Richard, 
aos 31, arriscou de fora da 
área e quase marcou uma 
pintura no Maracanã. No 
lance seguinte, o colombia-
no fez boa jogada e achou 
Pedro na aérea, o camisa 21 
dominou bem e chutou forte, 
mas Fraga defendeu. Aos 48, 
o atacante ainda teve mais 
uma chance, mas chutou 
para fora.

No segundo tempo, o Fla-
mengo voltou com Muniz no 
lugar de Richard. A mudança 
surtiu efeito, e Vitinho abriu 
o placar logo aos três minu-

tos. E que golaço! O camisa 
11 dominou pela direita e 
soltou a bomba, no ângulo, 
sem chance para Fraga. Na 
jogada seguinte, Pepê tentou 
imitar o companheiro, mas 
isolou a bola.

Aos 11, Pedro, enfim, de-
sencantou, ao marcar de ca-
beça, aproveitando bola que 
batera no travessão, após fi-
nalização de Vitinho. O Fla-
mengo ainda comemorava 
quando o Resende diminuiu 
o placar. Jeanderson cobrou 
escanteio e Paulo Victor, 
após desvio na primeira tra-
ve, deixou o dele. Apesar do 
susto, o Flamengo chegou ao 
terceiro gol com rapidez e 

com direito a mais uma pin-
tura no Maracanã. Matheu-
zinho cruzou pela direita e 
Rodrigo Muniz, de primeira, 
acertou um chute de rara fe-
licidade. Golaço.

Após o terceiro, alguns 
jogadores rubro-negros co-
meçaram a sentir câimbras. 
Pedro, com desgaste físico, 
pediu para ser substituído 
e deu a vaga para Lázaro. O 
camisa 10, acionado aos 42, 
entrou ligado e participou 
do quarto gol. Ele chutou 
de longe, Fraga deu rebote, 
e Michael rolou para Muniz, 
que apenas empurrou a bola 
para a rede, fazendo seu se-
gundo gol na partida.

Partida teve 
algumas 

divididas 
mais ríspidas 

na luta pela 
posse de bola

FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

O Fla teve o retorno de 
alguns jogadores do 
elenco profissional 
ontem: Hugo Souza, 
Léo Pereira, Renê, 
Pedro e Vitinho
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Vasco

Everton Felipe na mira do Vascão
Meia agrada à comissão técnica e pode ser envolvido em negociação de Benítez, que já treina no São Paulo

O 
meia argentino Mar-
tín Benítez já treina no 
São Paulo, mas ainda 

falta o acordo entre o Vasco 
e o clube paulista para que 
o jogador seja oficializado 
pelo Tricolor. Após a recusa 
de Paulinho Boia, o Cruzmal-
tino tem outro nome em pau-
ta para compensar a ruptura 
do contrato de empréstimo 
de Benítez. Trata-se do meia 
Everton Felipe, de 23 anos.

De acordo com o canal 
“Atenção, Vascaíno!”, o nome 
do jogador agradou à cúpu-

DIVULGAÇÃO / ATHLETICO-PR

la de futebol cruzmaltina e 
também à comissão técnica. 
Ainda não houve uma pro-
cura do Vasco para negociar 
com meia, mas a tendência é 
que isso aconteça nos próxi-
mos dias.

Com passagens por Sport, 
Internacional, Athletico-PR 
e Cruzeiro, Everton Felipe 
pertence ao Tricolor Pau-
lista. Na última temporada, 
ele defendeu o Atlético-GO. 
O jogador fez 14 jogos e não 
marcou nenhuma vez pelo 
rubro-negro goiano.

Com a saída de Fernando 
Miguel rumo ao Atlético-GO, 
o Vasco tem avaliado a con-
tratação de um goleiro. Um 
dos atletas oferecidos ao Crz-
maltino foi o uruguaio Gon-
zalo Falcón, do Boston River. 
Em entrevista ao canal do 
YouTube “Detetives Vascaí-
nos, o empresário do atleta 
admitiu que ele foi oferecido.

‘PASSO IMPORTANTE’

Marcelo Filomeno, da Uru-
guay Sports, que cuida da 
carreira do goleiro, disse 

que ele foi oferecido ao Vasco 
através de um intermediário 
e espera que o negócio avan-
ce. “Seria um passo muito 
importante para o jogador”, 
afirmou o empresário.

Aos 24 anos de idade, 
Gonzalo Falcón defendeu o 
Boston River, que atualmen-
te ocupa a nona posição no 
Campeonato Uruguaio. Ele 
já defendeu o Juventud, do 
mesmo país, e, nesta tempo-
rada, já atuou em 33 jogos 
do seu clube atual, com boas 
atuações.

O goleiro uruguaio 
Gonzalo Falcón 
foi oferecido ao 
Vasco, que ficou sem 
Fernando Miguel 
recentemente

Everton 
Felipe já 
jogou no 

Athletico-
PR, mas 

pertence ao 
São Paulo
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Atlético-MG está entrando 
em 2021, mais uma vez, com a 
intenção de desbancar o Fla-
mengo e voltar a conquistar 
grandes títulos no futebol brasi-
leiro. No ano passado, eu alertei 
para isso. Eles tinham um time 
muito bom, mas que oscilou de-
mais. Nesta temporada, com o 
ídolo Cuca, a equipe ficou ainda 
melhor. Aliás, Hulk — com dois 
— e Nacho Fernández, reforços 
de peso, desencantaram na vi-
tória por 3 a 0 contra o Coimbra 
no Mineirão. Olho neles...

DESENCATARAM E 

OLHO NELES

CADA UM COM SUA LUTA

V
asco e Botafogo vão protagonizar o segundo 
clássico do Carioca 2021. Já com os dois ti-
mes contando com seus titulares, este é um 

clássico que veremos mais vezes em 2021 — infeliz-
mente — pois as duas equipes vão figurar na Série 
B do Brasileiro. É um jogo onde o Alvinegro busca 
a afirmação na temporada e o Cruzmaltino quer 
sua primeira vitória para começar a dar esperança 
ao torcedor vascaíno. Enquanto o Bota é o quarto 
do Cariocão e goleou na Copa do Brasil, o Vasco só 
somou um ponto no Estadual e passou sufoco para 
se classificar na primeira fase, tendo que empatar e 
jogar com o regulamento debaixo do braço. São mo-
mentos distintos de grupos que buscam o equilíbrio 
e querem passar esse recado de “estamos nos orga-
nizando” para as torcidas. Os xarás Marcelo Cabo e 
Chamusca querem começar a fazer suas histórias 
no futebol carioca e a estreia em clássicos é crucial. 
Série A, B, C ou D, o Clássico da Amizade sempre vai 
escrever novos capítulos e sinto que amanhã, em 
São Januário, teremos mais um...

 nO Fluminense ainda não 
fez grandes contratações 
para a temporada 2021. De 
peso, nenhum nome, mas 
o técnico Roger Machado 
(foto) tem feito algo com os 
jogadores que podm abrir 
o leque de opções dentro 
do próprio elenco. Danilo 
Barcelos jogou de meia com 
Roger no Atlético-MG. Igor 
Julião, no gol contra o Fla-
mengo, estava de meia pela 
direita. É um dos truques do 
comandante para encontrar 
versatilidade sem ter muitas 
novas grandes peças.

VERSATILIDADE 

NO ELENCO

VÃO PERDER O HOMEM

 nRafinha parece começar a 
perder a paciência com a de-
mora do Flamengo em relação 
à sua contratação. Após tudo 
encaminhar para um final fe-
liz com a volta ao Rubro-Ne-
gro, a diretoria não decretou 

a contratação, mais uma vez, 
pela questão financeira. Ra-
finha começa a ouvir outros 
clubes do Brasil até para dar 
uma pressionada na diretoria 
do time da Gávea. Vai perder o 
ídolo? Não vale a pena...

Bayern e PSG 
vão reeditar a 
decisão de 2020 
Sorteio coloca alemães e franceses 
frente a frente nas quartas de final

A 
Uefa sorteou, ontem, 
os confrontos das quar-
tas de final da Liga dos 

Campeões e um deles irá ree-
ditar a final da edição passa-
da, entre Bayern de Munique 
e Paris Saint-Germain, venci-
da pelos alemães por 1 a 0. Por 
coincidência, outro duelo des-
ta fase também já aconteceu 
em uma final de Champions: 
Real Madrid x Liverpool, que 
disputaram a ‘Orelhuda’ em 
2018 - os espanhóis levaram a 
melhor por 3 a 1.

Os outros dois confrontos 
das quartas de final serão 
Manchester City x Borussia 
Dortmund e Porto x Chelsea. 
As datas reservadas para os 
duelos de ida são os dias 6 e 7 
de abril. Os de volta irão acon-
tecer uma semana depois, em 
13 e 14 de abril. City, Porto, Ba-
yern de Munique e Real Ma-
drid serão os mandantes da 
rodada de ida.

Quatro jogos e a promessa de fortes emoções na Champions

REPRODUÇÃO

Nas semifinais, o ven-
cedor do confronto entre 
Manchester City e Borussia 
Dortmund terá como rival 
quem levar a melhor em 
Bayern de Munique x Paris 
Saint-Germain. Do outro 
lado da chave, o ganhador 
de Real Madrid x Liverpool 
enfrentará quem se classi-
ficar no duelo entre Porto 
e Chelsea. 

A grande decisão está 
marcada para o dia 29 de 
maio, no estádio Olímpico 
Atatürk, em Istambul, na 
Turquia. Depois das quar-
tas de final, semifinais e fi-
nal de 2020 realizadas em 
Lisboa, capital de Portugal, 
com jogos únicos em vez do 
tradicional sistema de ida 
e volta, devido à pande-
mia de Covid-19, este ano a 
competição recupera par-
te da normalidade, apesar 
de continuar sem públi-
co nos estádios, devido à 
pandemia.

LIGA DOS CAMPEÕES

 > Nyon, Suíça

DANIEL CASTELO BRANCO

Duelo entre Vasco e Botafogo pelo último Brasileirão
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Botafogo

Ricardinho, 
de 35 anos, 
é o décimo 

jogador a 
reforçar 

o elenco 
alvinegro

Botafogo anuncia a 
contratação de Ricardinho
Meia era ídolo do Ceará, onde trabalhou com Chamusca, e assinou até dezembro

O 
Botafogo anunciou on-
tem mais uma contrata-
ção para a temporada. O 

meia Ricardinho, de 35 anos, é 
o décimo jogador a chegar ao 
elenco alvinegro para a Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Ídolo do Ceará, onde estava 
desde 2013 e disputou 338 jo-
gos, ele assinou contrato até 
dezembro com o Alvinegro. 

Ricardinho foi um pedido 
do técnico Marcelo Chamusca 
- os dois trabalharam juntos 
em 2017, quando o Ceará su-
biu para a Série A do Brasilei-
ro - e tem atuado um pouco 
mais recuado, como volante 
ofensivo, mas foi contratado 
para fazer a sua função de ori-
gem, considerada carente no 
elenco. Ele vai disputar posi-
ção com Felipe Ferreira e Ma-
theus Frizzo.

Agora, o Botafogo contabi-
liza nove contratações para a 
temporada. As outras são o go-
leiro Douglas Borges, o lateral 
Jonathan, os zagueiros Carli e 
Gilvan, o volante Pedro Cas-
tro, os meias Felipe Ferreira e 
Matheus Frizzo, e os atacantes 
Marcinho e Ronald. Mesmo 
depois de dez contratações, o 
Botafogo ainda almeja trazer 
no mínimo mais três reforços 
para a temporada de 2021. 

A diretoria deseja mais um 
atleta para a defesa, um para 
o meio-campo e mais um para 
o ataque. A tendência é que o 
Botafogo reforce, inicialmen-
te as laterais. A prioridade se-
ria o lado esquerdo, que pos-
sui Guilherme Santos, que não 
está ainda 100% fisicamente, 
e Hugo, reserva imediato, que 
segue lesionado. Sousa, za-
gueiro de origem, vem atuan-
do de maneira improvisada 
no setor.

O lado direito também está 
sendo observado e sujeito a 
mudanças. Mas o Alvinegro 
já foi reforçado por Jonathan, 
que chegou do Coritiba. Para o 
meio-campo, o técnico Marce-
lo Chamusca quer um autên-
tico camisa 10, enquanto, no 
ataque, a procura é por um jo-
gador que atue mais pelo lado 
esquerdo de ataque.

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

A diretoria 
ainda não 
encerrou o 
ciclo de contra-
tações e quer 
um jogador de 
defesa, um de 
meio-campo 
e mais um 
atacante


