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Após vencer Flamengo e Bangu, Fluminense do técnico Roger Machado encara o 
Boavista, em Bacaxá, disposto a encostar nos líderes do Campeonato Carioca. P. 4 e 5
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Flamengo 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

‘Eu vivo pela 
adrenalina  
de competir’ 
Feliz no Flamengo, Rodrigo Caio faz elogios ao atual elenco rubro-negro 
e, confiante, projeta mais títulos pelo clube na temporada de 2021

E
m duas temporadas pelo 

Flamengo, Rodrigo Caio 

já marcou o seu nome na 

história do clube. São dois títu-

los do Brasileiro, uma Liberta-

dores, além de dois Cariocas, 

uma Recopa Sul-Americana e 

uma Supercopa do Brasil. Mas, 

na opinião do defensor, o atual 

grupo rubro-negro ainda po-

derá levantar mais troféus nos 

próximos anos.

“Não vai parar por aí. Esse 

grupo é diferente. Eu vivo pela 

adrenalina de competir. Aqui, 

se precisar cobrar os mais ex-

perientes, um Filipe Luís ou um 

Diego, a gente cobra. Se tiver 

que cobrar o atacante que faz 

50 gols em uma temporada, que 

é o Gabi, a gente cobra. Se tiver 

que discutir com o treinador 

Rodrigo Caio 
quer mais 
taças pelo 
Flamengo, 
como o tri do 
Campeonato 
Carioca
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pelo melhor da equipe, a gente 
vai fazer. Essa é a diferença de 
um grupo vencedor”, afirmou 
em entrevista ao portal UOL.

Com a temporada de 2021 
começando, o zagueiro admi-
tiu que existem dificuldades, 
mas que o foco será tentar su-
perar a temporada de 2019, 
quando o Flamengo faturou 
Carioca, Brasileiro e Liberta-
dores. “Temos muito a escre-
ver na história do Flamengo. 
Ganhamos o bicampeonato 
brasileiro? Queremos o tri. É 
muito difícil ganhar o tri, é 
muito difícil você ser campeão 
da Libertadores novamente, é 
difícil você ser campeão três 
vezes do Carioca. Faz quantos 
anos que a gente não é tricam-
peão carioca? É difícil a gente 

ganhar a Copa do Brasil”, disse.
Sobre essas dificuldades, o 

zagueiro afirmou que elas se re-
velam até mesmo no futebol eu-
ropeu, onde menos clubes têm 
grandes chances de título. Ro-
drigo Caio analisou o atual mo-
mento das principais ligas do 
mundo. “Queremos construir 
uma Era de Títulos. Temos um 
comandante que respira con-
quistas, que aspira ser o melhor. 
Isso é o principal. E não é fácil. 
Estamos vendo o Liverpool na 
Premier League, olha o quanto 
é difícil um time do mais alto 
nível repetir um feito. Na Espa-
nha, Real Madrid e Barcelona 
que nada, o líder é o Atlético de 
Madrid”, concluiu.

A repercussão da desistên-
cia do Flamengo de contratar 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Na bronca: 
Rafinha diz 
que questões 
políticas 
impediram a 
sua volta ao 
Flamengo

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 / HOJE

Resende x Volta Redonda 15h30 Trabalhador

Boavista x Fluminense 18h Elcyr Resende

5ª RODADA / AMANHÃ

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

Flamengo 

o lateral-direito Rafinha conti-
nua. Em entrevista ao SporTV, 
o jogador, de 35 anos, afirmou 
que a parte financeira não foi 
problema. Rafinha disse que 
aguardava uma proposta e que 
iria aceitar o valor oferecido. 
Para ele, a questão política foi 
decisiva para que o seu retorno 
ao Flamengo não acontecesse. 

“O treinador me queria, os 
torcedores me queriam. A parte 
financeira não era o problema. 
Flexibilizei o máximo que po-
deria para receber meu salário 
em 2022. Eu fui vítima de uma 
guerra política. Não tenho cul-
pa disso. Eles têm essa guerra, 
eu não sabia e paguei o pato. Fi-
quei 35 dias esperando toma-
rem decisão e não deu certo”, 
lamentou Rafinha.
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Boavista 

Fluzão tenta deslanchar no 
ataque contra o Boavista
Com poucos gols neste início da temporada, Tricolor tem média inferior a um por jogo no Carioca

S
etor prioritário na busca 
do Fluminense por re-
forços para 2021, o ata-

que ainda não engrenou na 
temporada. Seja com a equipe 
sub-23 em dois jogos ou com 
os reservas em outros dois, os 
atacantes não têm balançado 
as redes com frequência no 
Campeonato Carioca. Tanto 
que o Tricolor fez apenas três 
gols até o momento. Esse de-
sempenho pode começar a 
mudar hoje, no duelo contra 
o Boavista, às 18h, no Elcyr 
Resende.

Por enquanto, Alexandre 
Jesus, Igor Julião e Paulo Hen-
rique Ganso foram os únicos 
a marcarem pelo Fluminense 
na temporada. E falta de cria-
ção não vem sendo o proble-
ma, como muitas vezes acon-
teceu em 2020. O Tricolor tem 
uma média de 12 finalizações 
por partida nestas quatro pri-
meiras rodadas do Carioca, 
mas a pontaria não está das 
melhores.

Em média, são apenas 
cinco finalizações certas. 
Ao todo, dos 50 chutes nos 
quatro jogos, 23 foram no 
alvo e apenas três entraram. 
Um deles foi o gol marcado 
por Ganso na vitória sobre o 
Bangu. Ele jogou como um 
‘falso 9’ e conseguiu aprovei-
tar a chance que teve: ape-
sar de entrar pouco na área, 
marcou um gol típico de 
centroavante. Ainda assim 
é pouco e os outros atacan-
tes também têm encontrado 
dificuldades, principalmen-
te na hora de finalizar.

Algo normal por ser início 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Ganso é um dos 
três jogadores 
a fazer gol pelo 
Fluminense 
na atual 
temporada
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de trabalho, ainda mais com 
times alternativos. Mas os 
atacantes reservas e da base 
precisarão melhorar a ponta-
ria se quiserem convencer a 
comissão técnica. A tendên-
cia é que eles terão mais uma 
chance de mostrar serviço 
contra o Boavista. 

Com isso, a provável es-
calação do Fluminense deve 
ter Marcos Felipe, Igor Ju-
lião, Frazan, Matheus Fer-
raz e Danilo Barcelos; Yuri, 
Wellington e Michel Araújo; 
Caio Paulista, Gabriel Teixei-
ra e Ganso.

 N Um dos reforços para a tempo-
rada de 2021, o volante Welling-
ton estreou contra o Flamengo e 
foi titular contra o Bangu. Nos dois 
jogos, o Fluminense venceu, mas 
não convenceu. Em sua primeira 
coletiva como jogador do clube, o 
volante, de 30 anos, falou sobre as 
sua características sua experiên-
cia na disputa da Libertadores. 

“Parte da torcida aprovou a mi-
nha vinda. Sou um atleta que não 
aparece muito para a torcida, mas 

que ajuda bastante o time. Aquele 
chamado ‘trabalho sujo’. Fico feliz de 
voltar ao Rio, de disputar a Libertado-
res, é minha nona Libertadores. Fico 
feliz de ter começado com a vitória, 
depois conseguir outra vitória e sem-
pre vestir a camisa do Fluminense 
buscando vitórias”, afirmou.

Sobre a rejeição de alguns torce-
dores na sua contratação, Wellington 
relembrou que o mesmo aconteceu 
no Athletico-PR. “Vi muitas manifes-
tações e prefiro ficar com as positivas. 

Quando cheguei ao Athletico-PR 
também houve críticas, mas atuei 
por três temporadas, fui capitão, 
conquistei quatro títulos. Com o 
tempo, terei a oportunidade de 
provar meu valor”, disse.

Sobre a Libertadores, o vo-
lante afirmou que a expectativa 
é brigar pelo título. “Temos que 
pensar em buscar o título. Não 
tem outra forma com a cami-
sa do Fluminense. Precisamos 
competir em nível alto”, concluiu.

WELLINGTON FALA SOBRE ESTILO DE JOGO E CRÍTICAS

Vi muitas 
manifestações e 
prefiro ficar com as 
positivas. Com o 
tempo, vou provar 
meu valor
WELLINGTON,
Meia do Fluminense

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Wellington minimizou as 
críticas de parte da torcida 
sobre a sua contratação

Fluminense



6   ATAQUE TERÇA-FEIRA, 23.3.2021  I  O DIA6   ATAQUE TERÇA-FEIRA, 23.3.2021  I  O DIA

Vasco

Pior início de temporada desde 2011
Ainda sem vencer, Vasco tenta se recuperar no Estadual para amenizar a crise dentro e fora de campo

O 
empate no fim do clás-
sico com o Botafogo, 
domingo, em São Ja-

nuário, pelo Carioca, evitou 
a derrota, mas não a marca 
negativa. Após cinco parti-
das, o Vasco segue sem ven-
cer na temporada e agora pos-
sui o pior início desde 2011. 
Naquele ano, o Cruzmaltino 
também amargou cinco par-
tidas oficiais sem vencer - teve 
um triunfo em amistoso com 
o Cerro Porteño, do Paraguai 
-, mas o desempenho foi infe-
rior ao de 2021. 

Na verdade, há 10 anos, o 

Vasco alcançou o seu pior iní-
cio de Campeonato Carioca 
da história, com quatro der-
rotas seguidas (para Resen-
de, Nova Iguaçu, Boavista e 
Flamengo) e depois empatou 
com o Volta Redonda, só ven-
cendo na sexta partida: 3 a 0 
sobre o Americano.

Na temporada atual, a 
equipe de Marcelo Cabo não 
venceu em quatro rodadas do 
Campeonato Carioca e nem 
na estreia da Copa do Brasil. 
Mas perdeu menos do que 
em 2011: duas vezes, para 
Portuguesa e Volta Redonda, 

quando utilizou uma equipe 
de jovens. 

Com a equipe principal, 
vem de três empates seguidos 
com Nova Iguaçu, Caldense-
-MG e Botafogo. Amanhã, o 
Vasco enfrentará o Macaé, às 
18h, para, enfim, tentar fazer 
as pazes com a vitória.

“Hoje posso dizer que ain-
da não atingimos nem 50% do 
que eu penso da nossa equipe 
para a temporada. Tanto fí-
sica, quanto técnica e tatica-
mente, quanto o elenco”, disse 
o técnico Marcelo Cabo, após 
o empate em 1 a 1 com o Bota-

fogo, domingo, na Colina.
Se serve de esperança aos 

vascaínos, em 2011, após pés-
simo início e troca de treina-
dor, o Vasco se recuperou 
na temporada e conquis-
tou a Copa do Brasil, único 
título nacional neste sécu-
lo. Mas agora a realidade é 
completamente diferente, 
com o clube em uma de suas 
maiores crises e na Série B 
do Brasileirão, iniciando 
um novo trabalho. De qual-
quer maneira, a recupera-
ção há 10 anos pode servir 
de inspiração.

Há dez anos, 
o Vasco 
alcançou o 
seu pior início 
de Carioca: 
quatro derro-
tas seguidas 
e apenas  
um empate 

Ainda não 

atingimos 

nem 50% do 

que eu penso 

da nossa 

equipe física, 

técnica e tati-

camente”

MARCELO 

CABO

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Marcelo 
Cabo ainda 
não venceu 
pelo Vasco: 
chance contra 
o Macaé, 
amanhã
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Neymar perto 
de renovar com 
o PSG até 2026
Novo vínculo terá bônus para o craque 
em caso de título inédito da Champions

A
s conversas entre Neymar 
e Paris Saint-Germain so-
bre a renovação de con-

trato do craque continuam. De 
acordo com o jornalista Fabri-
zio Romano, as duas partes es-
tão perto de um novo acordo, 
com duração até 2026. O atual 
vínculo do brasileiro com o clu-
be francês vai até 2022.

As conversas entre PSG e 
Neymar vêm em boa hora. Afi-
nal, em entrevista ao ‘The Tele-
graph’, Eric Abidal, ex-diretor 
esportivo do Barcelona, reve-
lou que esteve próximo de con-
tratar Neymar, mas que Josep 
Maria Bartomeu, ex-presiden-
te do clube, optou pelo francês 
Griezmann.

“Dez dias antes de fechar o 
mercado, estive em Paris con-
versando com Leonardo. Se 
não tivéssemos fechado com 
Griezmann antes, estou 100% 
convencido de que teríamos 

Vínculo atual de Neymar com o PSG vai até o final de 2022

AFP

contratado Neymar”, disse. 
Recentemente, o PSG re-

novou contrato com Bernat 
e Di María. No novo víncu-
lo de Neymar vai haver um 
bônus financeiro caso o PSG 
seja campeão da Liga dos 
Campeões. Após a assinatu-
ra com o camisa 10, o clube 
também poderá focar 100% 
na permanência de Mbappé.

Peça essencial da equi-
pe de Mauricio Pochettino 
e com quem Neymar quer 
seguir jogando ao lado, o 
atacante francês vem sendo 
bastante assediado por ou-
tros clubes da Europa. Tanto 
que é grande a possibilidade 
de o atleta deixar o PSG.

O time do técnico argenti-
no está nas quartas de final 
da Liga dos Campeões, além 
de ser líder do Campeonato 
Francês e estar vivo na Copa 
da França.

DE BOLA CHEIA em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n E no meio da crise dentro 
do Rio de Janeiro, a Federa-
ção Paulista de Futebol, que 
havia acatado a paralisação 
do Campeonato Paulista, 
volta a cogitar trazer jogos 
da competição para Volta 
Redonda, mais precisamen-
te para o Estádio Raulino 
de Oliveira. Mirassol x Co-
rinthians e São Bento x Pal-
meiras são as partidas atra-
sadas e que poderiam ser 
realizadas hoje, inclusive. 
Que confusão...

AINDA TEM ESSA...
DANIEL CASTELO BRANCO

DIFÍCIL DECISÃO

A 
partir de sexta-feira, o prefeito do Rio, 

Eduardo Paes, decretou dez dias de isola-

mento mais rígido. O Carioca não poderá 

ser disputado no Maracanã, em São Januário 

e no Nilton Santos. Niterói também adotou as 

medidas. E a incógnita sobre a continuação do 

Carioca é o assunto do momento. Os clubes estu-

dam maneiras para não paralisar a competição. 

A Ferj já havia dito que não queria a desconti-

nuação e que os protocolos são seguros. Mas a 

única coisa que resta à Federação é abrir as par-

tidas em cidades como Volta Redonda, no Sul 

Fluminense, e Saquarema, na Região dos Lagos, 

onde, até o momento, não há nenhum decreto 

sobre a realização do futebol, o que não impede 

de acontecer um alinhamento com a prefeitura 

do Rio futuramente. Os clubes não eram a favor 

da paralisação, mas, visto a logística, o pano-

rama pode mudar. São 10 dias que significam 

três rodadas de Carioca: 18 jogos teriam que ser 

remarcados e/ou realocados. O ideal seria tirar 

datas das semifinais e ajustar depois. A decisão 

é difícil e o momento não ajuda...

Maracanã sem público no Campeonato Carioca de 2020

 nMuito se fala sobre o novo 
posicionamento de Ganso: 
perto da área. Até brinca-
ram que ele seria um novo 
camisa nove, mas não con-
cordo. Ele está mais próxi-
mo do gol e apareceu muito 
bem após a assistência de 
Igor Julião no gol da vitória 
contra o Bangu. Pisou na 
área, se posicionou e cravou 
para dar o segundo triunfo 
seguido do Fluminense no 
Carioca. Avisei que o Roger 
Machado estava exploran-
do melhor as posições do 
elenco. Teremos um Ganso 
mais participativo em 2021. 

PODE DAR CERTO?

AS MENINAS DE XERÉM PARA O BRASIL

 nO Fluminense conquistou o título brasileiro da categoria 
sub-18 do futebol feminino. As meninas de Xerém vence-
ram o Internacional nos pênaltis e levantaram o troféu 
mais importante da categoria em território nacional. Aliás, 
elas foram recebidas nas Laranjeiras com uma cerimônia 
belíssima e de comemoração com o troféu. As Guerreiras 
do Fluzão estão marcadas na história. Grande fase!
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O 
Botafogo segue o pro-
cesso de reformula-
ção no elenco para a 

temporada de 2021. Após a 
contratação de alguns refor-
ços, o Alvinegro ainda pensa 
em negociar alguns atletas 
do plantel. De acordo com o 
presidente Durcesio Mello, 
em entrevista ao jornal pe-
ruano ‘El Comercio’, o clube 
tem propostas de três equi-
pes da Série A, dentre elas o 
Cuiabá, pelo meia Lecaros, 
e analisa a saída do jogador.

“Existe o interesse de clu-
bes da Série A. Há uma pro-
posta e estamos negociando. 
O Cuiabá é um dos interessa-
dos. Além dele, há mais dois 
clubes, mas estamos nego-
ciando termos e condições. 
Do contrário, Lecaros fica 
aqui no Botafogo e vai jogar. 
Tudo está sendo conversa-
do pelo diretor de futebol 
(Eduardo Freeland). Lecaros 
é um garoto que tem muito 
boas condições”, disse o pre-
sidente alvinegro.

INTER QUER KANU

Destaque do Botafogo mes-
mo com o rebaixamento do 
clube para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro, o zaguei-
ro Kanu tem sido alvo de al-
guns times da elite. Após a 
sondagem do São Paulo, é a 
vez do Internacional tentar 
uma investida pelo defensor 
de 23 anos. De acordo com 
a Rádio Tupi, representan-
tes do atleta se encontraram 
com o presidente do Colora-
do, Alessandro Barcellos.

No entanto, segundo a 
emissora, apesar da reunião, 
nenhuma proposta concre-
ta ainda foi formalizada. No 
mês passado, o Alvinegro re-
cusou proposta do São Paulo 
pelo jogador por considerar 
a oferta baixa. Em janeiro, o 
Cruz Azul, do México, tam-
bém esteve muito perto de 
acertar a contratação de 
Kanu, mas a proposta foi re-
cusada pela diretoria do clu-
be carioca. O zagueiro tem 
contrato com o Botafogo até 
dezembro de 2022.

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Botafogo

Botafogo corre o risco de 
ficar sem o peruano Lecaros
Presidente Durcesio Mello admite ter recebido ofertas de clubes da Série A pelo jogador

Três clubes da Série A do 
Campeonato Brasileiro, 
entre eles o Cuiabá, querem 
tirar Lecaros do Botafogo


