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Vasco e Botafogo 
fazem clássico 

fraco em São 
Januário pelo 
Campeonato 

Carioca. Empate 
não ajuda 

ninguém. P. 4 e 5

A bola sofreu!A bola sofreu!
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Roger valoriza 
vitória do Flu e faz 
elogios a Ganso
Técnico diz que o Carioca tem um nível muito alto e destaca a 
boa participação do meia jogando como falso centroavante

O 
técnico Roger Machado 
gostou da atuação do 
Fluminense na vitória 

sobre o Bangu, por 1 a 0, sá-
bado, em São Januário. Após 
a partida, o treinador exaltou 
a atuação de Paulo Henrique 
Ganso como ‘falso 9’ e valori-
zou a vitória. 

“O Paulo (Henrique Ganso) 
chegando à frente como falso 
9 deu uma dinâmica interes-
sante ao time. O que eu pedi 
no intervalo era que, quando 
ele não tivesse participando, 
estivesse dentro da área, e foi 
assim que conseguiu fazer o 
gol da vitória. O Campeona-
to Carioca é muito difícil. Em 
70% do jogo tivemos um ní-
vel altíssimo. Evidentemente, 
sabemos que não vamos do-
minar o adversário sempre”, 
afirmou Roger.

O treinador, porém, dis-
se que não pretende utilizar 
sempre uma escalação sem 
centroavante de origem. “É 
uma adaptação aos jogadores 
que tenho à disposição nes-
te momento. Foi um tripé de 
meias com o Paulo flutuando 
à frente, tendo jogadores rá-
pidos pelas beiradas para que 
ele pudesse municiar. Mas é 
um sistema que eu gosto de 
jogar também”, ressaltou o 
treinador tricolor.

Roger Machado completou 
que, neste momento, é preci-
so conhecer as peças que tem 
na mão. “Já joguei de todas as 
formas e quero ter alternati-
vas para sobrepor as dificul-
dades que forem apresenta-
das nas partidas, de acordo 
com as características e qua-
lidades dps adversários”.

Atuando como falso 9, Gan-
so provocou Fred, ídolo e arti-
lheiro do Tricolor: “Fred, sou 
falso 9. Cuidado, ainda vou 
roubar sua posição”. No Ins-

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Fluminense

Roger Machado conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Carioca: o treinador tricolor tem 100% de aproveitamento

tagram, Fred, que ainda não 
atuou na temporada de 2021, 
respondeu mantendo o tom 
bem-humorado. “Nosso time 
já está cheio de falso 9! Pelo 
amor de Deus, fica na 10 que 
eu preciso daqueles 50 passes 
pra gol que você dá na média 
por ano...”, brincou Fred. 

Vindo de duas vitórias  se-
guidas (sobre Flamengo e 
Bangu) sob o comando do téc-
nico Roger Machado, o Flumi-
nense volta a campo amanhã, 
contra o Boavista, às 18h, em 
Bacaxá, pela quinta rodada do 
Campeonato Carioca.

O Tricolor volta a 
campo amanhã, 
às 18h, contra o 
Boavista, pela  
quinta rodada
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Flamengo

Um dos 

destaques do 

time rubro-

negro, Rodrigo 

Caio domina a 

bola em treino 

no Ninho

Rodrigo Caio feliz da vida 
com a opção pelo Mengão
Zagueiro esteve perto do Barcelona, mas reencontrou o bom futebol no Rubro-Negro

Q
uando pediu para sair do 
São Paulo no fim da tem-
porada de 2018, O Barce-

lona era o principal interessa-
do em Rodrigo Caio. As nego-
ciações acabaram não dando 
certo, e o clube espanhol con-
tratou o zagueiro colombiano 
Murillo, enquanto Rodrigo es-
tava a caminho do Flamengo.

Em entrevista ao site ‘UOL 
Esporte’, o zagueiro revelou 
que não se arrepende de ter 
escolhido o clube da Gávea e 
diz que sabia que teria suces-
so vestindo a camisa rubro-
-negra. “Muita gente pode fa-
lar: ‘Pô, mas era o Barcelona, 
o sonho de todo jogador’. Sim. 
Mas eu chegaria na tempora-
da de inverno, com um con-
trato de seis meses. Será que 
eu teria oportunidade?” ques-
tionou. “O Murillo jogou dois 
jogos. Será que eu jogaria? Po-
deria ser mais ou menos, não 
sei. Eu tomei a decisão de vir 
para o Flamengo. Deus abriu 
as portas de um clube gigan-
tesco pra mim e isso é o que 
mais me marca”, acrescentou.

Rodrigo Caio deixa claro 
que o Flamengo foi amor à 
primeira vista. “Quando ves-
ti a camisa, senti que seriam 
momentos maravilhosos e 
que iria construir uma linda 
história. Só dependia de mim. 
Com o grupo que encontrei 
aqui, sinceramente, não tinha 
como não sermos campeões. 
Só senti algo parecido com 
isso nas Olimpíadas de 2016”.

ELOGIOS A GOLEIRO

Outro destaque do Flamengo, 
o goleiro Hugo Souza recebeu 
elogios do técnico Rogério 
Ceni, que admitiu: ele preci-
sa melhorar a saída de bola. 

“É um time que joga em li-
nha alta, o goleiro tem que ser 
um líbero. A gente vai tentar 
fazer com que ele evolua, cor-
rija com os treinadores de go-
leiros para que possa desen-
volver esse jogo com os pés, 
porque no futebol moderno e 
para um time que propõe tan-
to o jogo, como é o Flamengo, 
isso se faz necessário”, disse o 
treinador rubro-negro.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Apesar dos 

elogios a 

Hugo Souza, 

Rogério Ceni 

diz que o go-

leiro precisa 

aprimorar a 

saída de bola
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Vascão e Fogão ficam 
no 1 a 1 em clássico de 
futebol muito ruim
Alvinegro sai na frente no primeiro tempo com gol contra de Zeca, mas bobeia  
no fim e vê Cruzmaltino empatar com Carlinhos. Resultado é ruim para ambos

R
ivais na Série B do Cam-
peonato Brasileiro em 
2021, Vasco e Botafogo 

se enfrentaram pela primeira 
vez no ano, em São Januário, 
e protagonizaram um clássico 
fraco tecnicamente. O resul-
tado não poderia ter sido ou-
tro: empate. O Alvinegro saiu 
na frente, no primeiro tempo, 
com um gol contra de Zeca. O 
Cruzmaltino igualou o mar-
cador na etapa final, com Car-
linhos, após bobeada do za-
gueiro Marcelo Benevenuto.

O primeiro tempo foi dos 
piores. Os dois times, que estão 
em fase de reformulação para a 
disputa da Série B, protagoniza-
ram 45 minutos muito ruins. O 
Cruzmaltino até teve uma pos-
se de bola maior (62% contra 
38% do rival), mas não soube 
transformá-la em chances de 
gol. Já o Botafogo claramente 
tinha a estratégia de atuar no 
contra-ataque, mas também 
não estava em uma noite feliz. 

O primeiro lance de perigo 
no jogo foi justamente do Alvi-
negro, aos 18 minutos, em ca-
beçada de Warley para fora. O 
Vasco respondeu aos 28. Mar-
quinhos Gabriel bateu escan-
teio, Tiago Reis desviou e Ricar-
do cabeceou firme, mas Dou-
glas Borges espalmou. Aos 34, 
o lance que resumiu o péssimo 
primeiro tempo dos vascaínos. 

LUCÃO: Nada pôde fazer no gol 
contra de Zeca. Teve boas defesas que 
evitaram a derrota. NOTA 6,5

ZECA: Fazia partida razoável, até 
marcar o gol contra. NOTA 4,5

ERNANDO: Deu espaços para o 
ataque do Botafogo em alguns 
lances. NOTA 5

RICARDO: Perdido na marcação em 
alguns momentos. Errou alguns 
passes. NOTA 5

MT: Boa partida do garoto. Mostrou 
personalidade e se apresentou bem 
ao ataque. NOTA 6

BRUNO GOMES: Atuação apagada. 
Deixou alguns espaços no meio-cam-
po. NOTA 4,5

ANDREY: Mal posicionado. Errou 
diversos passes bobos na saída de 
bola. NOTA 3,5

MARQUINHOS GABRIEL: Partida 
sem brilho. Não conseguiu municiar o 
ataque. NOTA 5

GABRIEL PE: Pecou de forma boba 
em alguns lances que poderiam levar 
perigo ao gol do Botafogo. NOTA 4,5

TALLES MAGNO: Tentou buscar 
bastante o jogo, mas errou pratica-
mente tudo o que tentou. NOTA 4,5

TIAGO REIS: Completamente 
apagado na primeira etapa. Foi 
substituído no intervalo. NOTA 3,5

LÉO MATOS: Apresentou-se no 
ataque, mas pecou na hora de servir 
os companheiros. NOTA 5

LARANJEIRA: Não apareceu muito, 
mas desviou a bola que resultou no 
gol de empate. NOTA 5,5

CARLINHOS: Saiu do banco para 
marcar o gol de empate do Cruzmalti-
no. NOTA 7

MIRANDA: Substituiu Ernando na 
segunda etapa e não comprometeu. 
NOTA 5,5

VINÍCIUS: Entrou no fim. SEM NOTA

VASCO

ATUAÇÕES

NÚMERO

2 PONTOS

O Vasco ainda não venceu no 

Campeonato Carioca

Vasco

O vascaíno MT 
e o alvinegro 
José Welison 
disputam 
a bola na 
cabeça: 

DANIEL CASTELO BRANCO
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FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

Warley abriu para Frizzo, que 
cruzou rasteiro. Zeca tentou 
cortar e fez contra.

Na segunda etapa, o nível 
continuou ruim. Aos 18, An-
drey fez boa jogada pela direita 
e cruzou. Douglas Borges con-
seguiu dar um tapa na bola, que 
sobrou para MT chutar no tra-
vessão. Aos 21, Kayque desceu 
pela direita e cruzou na medi-
da para Babi, que cabeceou por 
cima do gol. Aos 35, o Alvinegro 
voltou a chegar com perigo. Ra-
fael Navarro ajeitou para Ênio, 
que invadiu a área, driblou Léo 
Matos e chutou, mas Lucão fez 
boa defesa e salvou o Vasco.

Quando o jogo se encami-
nhava para uma vitória do Bo-
tafogo, os deuses do futebol re-
solverem ser justos e fizeram 
com que o Vasco empatasse e 
deixasse o placar mais fiel ao 
que foi a partida. Marquinhos 
Gabriel bateu escanteio da di-
reita, Laranjeira desviou no 
primeiro pau e Carlinhos, livre, 
completou para o gol, de cabe-
ça, aos 41 minutos.

O Vasco segue sem vencer no 
Carioca, terminando a quarta 
rodada em penúltimo, com dois 
pontos. O Botafogo caiu para 
quinto, com seis. O Cruzmal-
tino volta a jogar quarta-feira, 
às 18h, em São Januário, com 
o Macaé. Também na quarta, o 
Botafogo enfrenta o Flamengo, 
às 21h35, no Nilton Santos.

O goleiro 

Douglas 

Borges 

consegue o 

desvio em 

lance de 

perigo

O atacante 

Tiago Reis 

chuta antes 

que o zagueiro 

Marcelo 

consiga fazer  

o bloqueio

NÚMERO

6 PONTOS

O Botafogo está em quinto 

lugar na tabela do Carioca

DOUGLAS BORGES: Fez boas 
defesas em chances de perigo do 
Vasco. Não teve culpa no gol. NOTA 6

JONATHAN: Atuação correta do 
lateral. Teve boas chegadas ao 
ataque. NOTA 6

MARCELO BENEVENUTO: Deu de 
graça o escanteio que resultou no gol 
do Vasco no fim do jogo. NOTA 4,5

KANU: Esteve bem posicionado na 
maioria dos lances. NOTA 6

PAULO VICTOR: Cumpriu bem seu 
papel. Boa partida do garoto. NOTA 6

JOSÉ WELISON: Foi bem na 
proteção aos zagueiros. NOTA 5,5

RICKSON: Completamente perdido 
na marcação. Deixou diversos 
espaços. NOTA 4,5

MATHEUS FRIZZO: Foi de longe o 
mais lúcido no meio do Botafogo. Boa 
partida. NOTA 7

WARLEY: Tentou bastante, mas 
acabou sendo pouco efetivo no setor 
ofensivo. NOTA 6

MATHEUS BABI: Jogador mais 
participativo no ataque do Botafogo. 
Criou boas chances. NOTA 6,5

MARCINHO: Movimentou-se e 
buscou jogo, mas não teve chance de 
perigo. NOTA 5,5

ÊNIO: Puxou contra-ataques que 
poderiam ter dado a vitória ao 
Botafogo, mas pecou nas decisões.  
NOTA 5

KAYQUE: Entrou se movimentando 
bem, mas pouco fez. NOTA 5,5

GILVAN: Cumpriu bem seu papel 
defensivo no curto tempo em que 
esteve em campo. NOTA 5,5

RAFAEL NAVARRO: Nada 
acrescentou com sua entrada. 
Quando acionado, foi mal. NOTA 5

FELIPE FERREIRA: Entrou no fim e 
não pôde mostrar muito. SEM NOTA

BOTAFOGO

ATUAÇÕES

Botafogo

Local: São Januário. 
Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães. 
Gols: 1° tempo – Zeca, contra (34 minutos). 
2° tempo – Carlinhos (41 minutos). 
Público: Jogo com portões fechados.

Lucão, Zeca n, Ernando (Miranda), 
Ricardo e MT (Vinícius); Bruno Gomes, 
Andrey (Carlinhos) e Marquinhos Gabriel; 
Gabriel Pec n, Tiago Reis (Léo Matos) e 
Talles Magno (Laranjeira).
Técnico: Marcelo Cabo

Douglas Borges, Jonathan, Marcelo 
Benevenuto n, Kanu e PV n (Felipe 
Ferreira); José Welison (Gilvan), Rickson 
(Ênio) e Matheus Frizzo (Kayque); Warley, 
Matheus Babi (Rafael Navarro) e 
Marcinho. Técnico: Marcelo Chamusca

VASCO 1 1

BOTAFOGO 1 1

FICHA DO JOGO
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a palinha do apolinho

CHOQUE DE INTERESSES

UM ARGUMENTO  
DAS ARÁBIAS

PEDALADAS

 N Um médico paulista, que 
não consegui identificar, 
defendeu em entrevista à 
‘Rádio CBN’ a paralisação 
do futebol sob o argumento 
de que, se um jogador se ma-
chucar seriamente no cam-
po de jogo, não vai encontrar 
vaga nos hospitais neste mo-
mento de agravamento da 
pandemia do coronavírus. 
Por essa linha de raciocínio, 
tudo pararia no país, por-
que, em caso de acidentes, 
não haveria como atender 
motoristas de ônibus, tá-
xis, motoboys, todos nós, 
incluindo o ilustre médico. 
Estaremos sempre sujeitos 
ao inesperado.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O Fluminense venceu 
o Fla-Flu com um golaço 
do lateral-direito Igor Ju-
lião e o Bangu por 1 a 0, gol 
do meia Paulo Henrique 
Ganso. Esse treinador Ro-
ger Machado tem estrela.

 N A confusa história do iní-
cio da carreira do atacan-
te Pedro: Duquecaxiense, 
Bangu, Artsul, Fluminen-
se, Fiorentina... Hoje no 
Flamengo, virou um caso 
de polícia.

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

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

 N Todos estamos de acordo 
de que saúde não tem preço 
e que, para preservá-la, me-
didas duras são necessárias, 
não restando alternativa que 
não seja aderir. O problema 
é que existe um tiroteio polí-
tico-comercial que interfere 
nas decisões, confundindo a 
todos em todo o mundo. O 
futebol tem que parar, CBF, 
Conmebol, Fifa, federações e 
clubes acham que a bola tem 
que rolar e que o ambiente é 
seguro. Imagine a quebradei-
ra se o futebol parar enquan-
to o vírus não for controlado. 

Qualquer um vendo de fora 
sabe ser inviável fazer uma 
Olimpíada sem altos riscos 
de espalhar a doença pelo 
mundo. Os promotores, 
afogados em compromissos 
financeiros e comerciais, 
garantem os Jogos, natu-
ralmente raciocinando em 
cima de números, montante 
investido, devolução do di-
nheiro de quem fez reservas 
de ingressos com a proibição 
da entrada de visitantes na 
cidade. Tudo isso se sobre-
pondo à causa principal: o 
combate ao vírus.

 N O Rio não acatou os pe-
didos da Federação Paulis-
ta de Futebol para sediar 
jogos do Paulistão, mas re-
ceberá no ginásio do Ma-
racanãzinho e no Flamen-
go partidas de basquete 
desviadas de São Paulo.

 N Um grupo de empresá-

rios estuda investir na re-
cuperação do tradicional 
clube do São Cristóvão.

 N Empresários já andam 
espalhando pelo mundo 
vídeos dos gols do garo-
to rubro-negro Rodrigo 
Muniz. O Flamengo só na 
concha.

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 4 2 0 2 4 2 2

 4º Fluminense 6 4 2 0 2 3 5 -2

 5º Botafogo 6 4 1 3 0 4 1 3

 6º Madureira 6 4 1 3 0 3 2 1

 7º Boavista 5 4 1 2 1 4 3 1

 8º Nova Iguaçu 5 4 1 2 1 4 4 0

 9º Bangu 4 4 1 1 2 1 3 -2

 10º Resende 4 4 1 1 2 3 8 -5

 11º Vasco 2 4 0 2 2 3 5 -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

5ª RODADA / AMANHÃ

Resende x Volta Redonda 15h30 Trabalhador

Boavista x Fluminense 18h Elcyr Resende

5ª RODADA / QUARTA

Madureira x Bangu 15h30 Conselheiro Galvão

Vasco x Macaé 18h São Januário

Botafogo x Flamengo 21h35 Nilton Santos

5ª RODADA / QUINTA

Nova Iguaçu x Portuguesa 15h30 Laranjão

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

3ª RODADA 

Madureira 0 x 0 Resende Conselheiro Galvão

Nova Iguaçu 2 x 2 Vasco São Januário

Bangu 0 x 0 Botafogo Nilton Santos

Portuguesa 0 x 1 Volta Redonda Luso-Brasileiro

Flamengo 0 x 1 Fluminense Maracanã

Boavista 1 x 1 Macaé Elcyr Resende

4ª RODADA / SEXTA-FEIRA

Flamengo 4 x 1 Resende Maracanã

4ª RODADA / SÁBADO

Volta Redonda 1 x 0 Macaé Raulino de Oliveira

Boavista 1 x 2 Nova Iguaçu Elcyr Resende

Bangu 0 x 1 Fluminense São Januário

4ª RODADA / ONTEM

Madureira 1 x 0 Portuguesa Conselheiro Galvão

Vasco 1 x 1 Botafogo São Januário

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

Rogério Caboclo, da CBF


