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Gol de Paulo 
Henrique Ganso 

garante vitória 
tricolor sobre o 

Bangu, a segunda 
sob o comando 

do técnico Roger 
Machado. P. 3
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Flamengo

Clube desiste da volta de Rafinha
Diretoria alega questões financeiras para encerrar negociações, mas lateral nega que dinheiro seja o problema

Rafinha não voltará a vestir a 
camisa do Flamengo. Em nota 
oficial, o clube informou que, 
por questões financeiras cau-
sadas pela pandemia, decidiu 
não levar a contratação do la-
teral-direito adiante. O vice de 
futebol Marcos Braz e o dire-
tor-executivo Bruno Spindel 
estiveram na casa do lateral e 
comunicaram a decisão. Sem o 
Flamengo na jogada, o favorito 
para acertar com Rafinha é o 
Grêmio, comandado por Re-
nato Gaúcho.

Para esclarecer a situação, a 
diretoria do Flamengo divul-
gou nota oficial. Destaca que 
Rafinha, além de um excelente 
jogador e um dos responsáveis 
pelas conquistas da tempora-
da de 2019 e início de 2020, 
é muito querido pelo grupo: 
“Sua saída do elenco, no ano 
passado, se deu tão somente 
pela excelente proposta que 
recebeu do exterior”.

O texto acrescenta que, de-
pois de rescindir seu contrato 
na Europa, os empresários de 
Rafinha receberam um conta-
to do Flamengo sobre as pre-
tensões salariais do jogador.

No entanto, “devido ao 
agravamento da pandemia e 
as consequentes indefinições 
financeiras que isto causou, 
uma possível contratação do 
jogador, apesar de ser o desejo 
de toda a diretoria, se mostrou 
inviável”. O clube ressalta que 
um investimento como esse, 
no momento atual, “não esta-
ria condizente com a responsa-
bilidade financeira que sempre 
baseou o trabalho da atual ad-
ministração rubro-negra”.

E conclui: “Sendo assim, foi 
com pesar que informamos ao 
jogador e aos seus represen-
tantes que, apesar dos esfor-
ços de todos os envolvidos em 
viabilizar a volta de Rafinha ao 
Flamengo, não iríamos seguir 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

com as tratativas”. Sem clube 
desde que rescindiu com o 
Olympiacos, da Grécia, no fim 
de janeiro, o lateral-direito ne-
gou que não tenha acertado o 
retorno ao Rubro-Negro por 
uma questão financeira. 

“Primeiramente eu gosta-
ria de agradecer a todos os 
torcedores do Flamengo pelo 
carinho e respeito comigo du-

rante todo esse tempo, inclu-
sive nesses dias envolvendo 
a negociação para a minha 
volta. Vocês estão no meu co-
ração e da minha família para 
sempre”, afirmou. 

E acrescentou: “Eu sei mui-
to bem quais foram os motivos 
para não ter acontecido, e on-
tem (sexta-feira) fiquei sabendo 
mais ainda de todos os detalhes 

para não se concretizar a minha 
contratação. Só deixando bem 
claro a questão financeira não 
foi o motivo. Na segunda-feira 
(amanhã) irei me pronunciar, 
fica aqui o meu agradecimen-
to ao clube, a alguns diretores 
e ao departamento de futebol. 
Os anos passam, se passam jo-
gadores, dirigentes, mas fica o 
Flamengo. SRN!”.

O Grêmio tem 
interesse em Rafinha 
e pode ser o destino 
do lateral-direito

Rafinha está sem clube 

desde que deixou o 

Olympiacos, em janeiro
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Bangu Fluminense

Vitória magrinha dá vaga no G-4
Com gol de Ganso no segundo tempo, Fluminense derrota o Bangu e sobe ao quarto lugar do Carioca

A
pesar da atuação ruim, 
o Fluminense conse-
guiu a segunda vitória 

na Taça Guanabara ao bater 
o Bangu por 1 a 0, em São Ja-
nuário, pela quarta rodada do 
Campeonato Carioca. O gol foi 
marcado por Paulo Henrique 
Ganso no começo do segun-
do tempo, após uma primeira 
etapa apática do Tricolor. 

Como já havia acontecido 
nos três primeiros jogos na 
temporada, o Fluminense 
não marcou na etapa inicial, 

Paulo Henrique Ganso fez 
o gol da vitória tricolor em 
São Januário: time chegou a 
seis pontos no Carioca

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

apesar de ter o domínio das 
ações, e deu apenas um chu-
te perigoso a gol, com Michel 
Araújo, mas o goleiro Paulo 
Henrique conseguiu espal-
mar a escanteio. 

TRICOLOR VOLTA BEM MELHOR

No segundo tempo, o Flumi-
nense voltou mais ligado. E, 
logo aos três minutos, quase 
abriu o placar, novamente com 
Michel Araújo, que parou em 
Paulo Henrique. Logo depois, 
o time teve outra ótima chan-

ce, com Gabriel Teixeira, mas 
o goleiro conseguiu bloquear. 
Na jogada seguinte, não teve 
jeito. Igor Julião recebeu de 
Caio Paulista pelo lado direito 
do ataque e cruzou para Ganso 
balançar a rede.

Aos 12 minutos, o Bangu 
deu um susto, mas o Trico-
lor foi salvo pela arbitragem 
em lance duvidoso. Dionatan 
recebeu na esquerda, cruzou 
na área e encontrou Jean 
Carlos, que escorou para o 
gol, mas o auxiliar marcou 

impedimento. Com o passar 
do tempo, a segunda etapa 
foi ficando monótona. 

MARCOS FELPE SALVA NO FIM

As duas equipes, com joga-
dores visivelmente cansados, 
fizeram substituições, mas o 
nível de atuação não melho-
rou. Aos 44 minutos, o time 
tricolor quase viu a vitória 
escapar, mas Marcos Felipe 
salvou o que seria o gol de em-
pate do Bangu. Jean Carlos re-
cebeu, invadiu a grande aérea 

e bateu firme, no canto, mas o 
goleiro saiu bem e assegurou 
a vitória do Fluminense, que 
leva o time ao quarto lugar, na 
zona de classificação para as 
semifinais do Carioca.

Com seis pontos, o Tricolor 
pode ser ultrapassado hoje 
pelo  Botafogo, que encara o 
Vasco no clássico, também em 
São Januário. O próximo jogo 
da equipe do Fluminense será 
na terça-feira contra o Boa-
vista, às 18h, em Bacaxá, pela 
quinta rodada.
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Vasco

Marcelo Cabo 

e Marcelo 

Chamusca: 

primeiro 

clássico no 

futebol carioca

Para escrever outra 

história em 2021
Rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro e com dois novos técnicos 
no comando, Vasco e Botafogo duelam hoje, às 18h, em São Januário

V
asco e Botafogo se en-
frentam pela primeira 
vez hoje, às 18h, em São 

Januário, pela temporada de 
2021. Será com certeza um 
ano bastante diferente para 
os dois rivais cariocas, que, 
juntos, estarão na Série B do 
Brasileiro em busca do aces-
so para a elite do futebol na-
cional. O primeiro confronto 
será válido pelo Campeonato 
Estadual e, enquanto o Cruz-
maltino busca a primeira vi-
tória, o Alvinegro quer reto-
mar o caminho positivo e se 
aproximar da ponta da tabela 
de classificação.

Os dois clubes seguiram uma 
receita semelhante ao escolhe-
rem os seus comandantes para 
a atual temporada. A começar 
pelo primeiro nome. Marcelo 
Chamusca, que dirige o Botafo-
go, e Marcelo Cabo, que coman-
da o Vasco, têm experiência na 
disputa da Série B do Campeo-
nato Brasileiro. Os dois prome-
tem fazer duelos à parte na con-
figuração das suas equipes ao 
longo do ano de 2021.

VAGA NA COPA DO BRASIL

Vasco e Botafogo obtiveram 
sucesso no primeiro desafio 
nacional: jogando fora de 
casa, ambos avançaram à se-
gunda fase da Copa do Brasil. 
O Cruzmaltino empatou com 
a Caldense (MG), em 1 a 1, e o 
Alvinegro goleou o Moto Club 
(MA) por 5 a 0.   

No clássico de hoje, o Vasco 
deverá entrar em campo com 
a seguinte escalação: Lucão; 
Zeca, Ernando, Ricardo Gra-
ça e MT; Bruno Gomes, An-
drey e Marquinhos Gabriel; 
Gabriel Pec, Germán Cano e 
Talles Magno.

Já o Botafogo, após empa-
tar com o Bangu em 0 a 0 pelo 
Carioca, teve uma semana de 
descanso para se preparar 
para o duelo em São Januá-
rio. Marcelo Chamusca deve 
colocar o Glorioso em cam-
po com Douglas Borges; Jo-
nathan, Kanu, Marcelo Be-
nevenuto e PV; Zé Welison, 
Matheus Frizzo e Marcinho; 
Warley, Matheus Babi e Ênio.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Xarás, Cabo 

e Chamusca 

têm o desafio 

de levar dois 

gigantes do 

futebol do 

Rio de volta à 

Série A nesta 

temporada

DIVULGAÇÃO
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Botafogo

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 N O Botafogo derrotou o Fluminen-
se por 2 a 0 no Estádio Nilton San-
tos e conquistou o Campeonato 
Carioca Feminino. Káren e Vivian 
marcaram e deram ao Alvinegro o 
segundo título estadual — o outro 
foi em 2014, quando o clube ainda 
tinha parceria com o Marinha. Essa 
é a primeira conquista desde o pro-
cesso de reconstrução do futebol 

feminino profissional, em 2019. O 
primeiro tempo foi de muita ins-
piração e pouca técnica, até que o  
Botafogo acordou. 

Em rápida troca de passes, 
Vivian e Brenda criaram uma boa 
trama, mas a goleira Luana fez 
defesa espetacular. No escan-
teio seguinte, no entanto, Lua-
na saiu mal e a bola sobrou para 

Káren empurrar para a rede. O 
Fluminense voltou melhor para 
a etapa final, mas a goleira Rubi 
trabalhou bem. O jogo se definiu 
em uma falta de longa distância. 
Vivian surpreendeu Luana e fi-
nalizou de cobertura, acertando 
o ângulo. A partir daí, o Alvinegro 
controlou as ações e só esperou o 
apito final para fazer a festa.

MENINAS DO FOGÃO CONQUISTAM O CARIOCA FEMININO

tabelaçoaço

PRÓXIMOS JOGOS

N site: www.odia.com.br

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

 1º Volta Redonda 10 4 3 1 0 5 2 3

 2º Flamengo 9 4 3 0 1 7 2 5

 3º Portuguesa 6 3 2 0 1 4 1 3

 4º Fluminense 6 4 2 0 2 3 5 -2

 5º Botafogo 5 3 1 2 0 3 0 3

 6º Boavista 5 4 1 2 1 4 3 1

 7º Nova Iguaçu 5 4 1 2 1 4 4 0

 8º Bangu 4 4 1 1 2 1 3 -2

 9º Resende 4 4 1 1 2 3 8 -5

 10º Madureira 3 3 0 3 0 2 2 0

 11º Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2

 12º Macaé 1 4 0 1 3 1 5 -4

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

4ª RODADA / HOJE

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, 6/3

Macaé 0 x 2 Flamengo Maracanã

Volta Redonda 1 x 0 Vasco Cidadania

2ª RODADA / DOMINGO, 7/3

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, 13/3

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, 14/3

Portuguesa 0 x 1 Volta Redonda Luso-Brasileiro

Flamengo 0 x 1 Fluminense Maracanã

3ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA, 15/3

Boavista 1 x 1 Macaé Elcyr Resende

4ª RODADA / SEXTA-FEIRA

Flamengo 4 x 1 Resende Maracanã

4ª RODADA / ONTEM

Volta Redonda 1 x 0 Macaé Raulino de Oliveira

Boavista 1 x 2 Nova Iguaçu Bacaxá

Bangu 0 x 1 Fluminense São Januário

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

As ‘Gloriosas’ fazem a 

festa do título carioca 

no Niltão: 2 a 0 em 

cima do Fluminense
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Japão proíbe  
a entrada de 
estrangeiros
Medida tem objetivo de evitar uma 
possível expansão da pandemia

O Japão proibiu a entrada 
de turistas estrangei-
ros para acompanhar a 

Olimpíada de Tóquio, infor-
mou o comitê responsável pela 
competição. A medida foi to-
mada com o objetivo de frear 
o aumento de contaminações 
pelo novo coronavírus. “É mui-
to triste, mas a decisão era ine-
vitável”, lamentou a governa-
dora de Tóquio, Yuriko Koike.

Por conta pandemia, a 
Olimpíada foi adiada no ano 
passado e está prevista para 
acontecer entre os dias 23 de 
julho e 8 de agosto deste ano. 
Koike comentou a um grupo 
de jornalistas, após a entre-
vista coletiva, que a priorida-
de dos organizadores é garan-
tir a realização dos Jogos com 
segurança para os atletas e os 
espectadores japoneses. 

Presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Seiko Hashimoto lamentou

AFP

“A situação da covid-19 no 
Japão e em muitos outros paí-
ses é muito desafiadora. Há 
restrições globais. As partes 
do lado japonês não poderiam 
garantir a entrada de torcedo-
res do exterior sem afetar a se-
gurança dos Jogos Olímpicos 
para os participantes e para 
o povo japonês”, lamentou a  
presidente do Comitê Organi-
zador, Seiko Hashimoto.

A fim de evitar que as pes-
soas que já tinham comprado 
ingressos percam o dinheiro, o 
comitê anunciou a devolução 
de cerca de 600 mil dos que 
foram adquiridos no exterior. 
O valor gasto com passagens e 
hospedagens, no entanto, não 
será ressarcido.

Os Jogos Paralímpicos de 
Tóquio também foram adia-
dos e devem acontecer entre 
os dias 24 de agosto e 5 de se-
tembro deste ano.

OLIMPÍADA DE TÓQUIO

 > Tóquio

a palinha do apolinho
CARLOS GREGÓRIO JR/VASCO.COM.BR

UM NOVO NORMAL

AGORA É  
COM ELES

PEDALADAS

 NA garotada do Flamengo 
mandou bem, deu o recado, 
somou nove em 12 pontos 
possíveis e passa o plantão 
para a ‘cavalaria’ que che-
gará com a missão de levar 
o Rubro-Negro às finais do 
Campeonato Carioca. O téc-
nico Rogério Ceni sabe que 
poderá confiar na molecada 
para um necessário reveza-
mento e encarar a marato-
na de jogos. O lateral-direito 
Matheuzinho foi um dos que 
souberam aproveitar bem a 
chance e vai brigar com o 
chileno Isla pela posição. O 
segredo será saber adminis-
trar o grupo, domando mui-
to bem as vaidades.

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

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

 N Vasco e Botafogo já pro-
porcionaram memoráveis 
encontros que monopoliza-
vam as torcidas. Duramen-
te atingidos pelo golpe do 
rebaixamento em meio de 
séria crise, fruto da pande-
mia que nos aflige, tiveram 
que reduzir elencos para 
sobreviver. O que veremos 
serão equipes povoadas por 
jovens em busca de oportu-
nidades, mesclando a von-
tade com a experiência de 
alguns mais rodados. O Bo-
tafogo tem a vantagem por 
ter mais tempo de rodagem 

desse time, reconheceu logo 
a queda para a Segundona e 
começou a trabalhar mais 
cedo essa equipe. Agora, 
está sob o comando de Cha-
musca. O Vasco acreditou 
até a penúltima rodada que 
se salvaria e, com o desastre, 
teve que remontar o grupo 
dentro da realidade finan-
ceira. Marcelo Cabo ainda 
está em ajustes técnicos e, 
principalmente, físicos. As 
torcidas desses dois gigantes 
terão que se acostumar com 
a nova realidade e apoiar o 
trabalho de reconstrução.

 N O Atlético-MG é ou-
tro nas mãos do técnico 
Cuca. A equipe está leve, 
rápida, equilibrada e 
muito eficiente.

 N Livre das trapalhadas 
do VAR, a arbitragem se-
gue fluindo no Campeo-
nato Carioca. Um erro ou 

outro acontece, mas a bola 
rola sem muito estresse.

 N A rejeição interna no clu-
be rubro-negro trava a con-
tratação do lateral-direito 
Rafinha.

 N O Estádio Jornalista Mário 
Filho, o Maracanã, não mu-
dará de nome.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O técnico Roger Ma-
chado ganhou em tempo 
recorde a confiança dos 
jogadores do Fluminense, 
fator essencial para um 
trabalho produtivo. Pinta 
de que vai dar caldo.

 N Clubes europeus deci-
dem não ceder jogadores 
para seleções sul-ameri-
canas, Austrália e Catar 
desistem e, mesmo assim, 
a Conmebol mantém a 
Copa América para junho.

Ernando: reforço do Vasco


