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Com gols de Yago 
Felipe e John 
Kennedy, Tricolor 
bate o Boavista, 
na terceira vitória 
seguida no 
Carioca com Roger 
Machado. P. 3

Flu táFlu tá
voando!voando!
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Vasco e Macaé 
fazem duelo 
de lanternas 
do Carioca em 
São Januário
Equipes se enfrentam hoje, às 18h, em 
busca da primeira vitória na competição

V
asco e Macaé fazem hoje, 
às 18h, o duelo das úni-
cas equipes que ainda 

não venceram no Campeona-
to Carioca. Em quatro jogos, o 
Cruzmaltino conseguiu ape-
nas dois pontos, um a mais 
que o adversário, lanterna da 
competição.

Rebaixado para a Série B, 
o time de São Januário não 
teve um momento de paz ain-
da no começo da temporada. 
Em cinco jogos, contando a 
partida pela Copa do Brasil, a 
equipe empatou três vezes e 
perdeu duas, no pior começo 
de temporada desde 2011.

Em busca da sua primei-
ra vitória sob o comando do 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vasco Macaé

O técnico 
Marcelo Cabo 

ainda não 
conseguiu 
vencer no 

comando do 
time do Vasco

técnico Marcelo Cabo, o time 
deve ir a campo com Lucão, 
Zeca, Miranda, Ricardo Graça 
e MT; Bruno Gomes, Andrey 
e Marquinho Gabriel; Gabriel 
Pec, Tiago Reis e Talles Magno.

A situação no Macaé tam-
bém é das mais delicadas. Na 
última segunda-feira, a equi-
pe do Norte Fluminense ama-
nheceu com os muros da sede 
pichados em protesto pela 
má campanha, com três der-
rotas e um empate na Taça 
Guanabara.

Em crise, o clube demitiu o 
técnico Eduardo Allax após a 
derrota para o Volta Redonda. 
O treinador Charles de Almei-
da chega com a missão de evi-
tar o rebaixamento no Carioca.

Em busca de um reforço 
para o gol, depois da saída de 
Fernando Miguel para o Atlé-
tico-GO, o Vasco tem avaliado 
alguns nomes. De acordo com 
o portal ‘Esporte News Mun-
do’, Vanderlei, do Grêmio, está 
bem cotado. Uma ala da di-
retoria vascaína vê com bons 
olhos a contratação. Na última 
temporada, Vanderlei atuou 
em 58 jogos pelo Grêmio, mas 
o clube gaúcho quer outro 
nome para a posição.

O goleiro Vanderlei, 
que jogou o Brasileiro 
pelo Grêmio, é um dos 
nomes estudados 
para brigar pela 
posição com Lucão

REPRODUÇÃO

TERCEIRA CAMISA VAZA NA INTERNET

A terceira 
camisa do 
Vasco vazou. 
O lançamento 
está previsto 
para hoje, e a 
equipe já pode 
usá-la amanhã, 
contra o 
Macaé, em 
São Januário, 
pelo Carioca. O 
modelo 
apresenta 
escudo 
redondo, sem 
o vermelho da 
cruz de malta.
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Boavista Fluminense

Fluzão faz o terno: 2 a 0 no Boavista
Yago Felipe e John Keneddy garantem a terceira vitória seguida do Tricolor, que já sonha com a liderança

A
inda sem força máxima, 
mas com Nino, Yago Fe-
lipe e Martinelli, que ter-

minaram a temporada de 2020 
como titulares, o Fluminense 
confirmou a terceira vitória 
seguida na Taça Guanabara ao 
bater o Boavista por 2 a 0, no 
Moacyrzão. Com gols de Yago 
Felipe e Jonh Kennedy, o Trico-
lor subiu ao terceiro lugar do 
Carioca, com nove pontos, e já 
vislumbra tomar a liderança 
do Volta Redonda, adversário 
de sexta-feira, em Bacaxá.

Titular nas primeiras roda-
das, Ganso ganhou um descan-
so ontem. Com a quinta forma-
ção diferente em cinco jogos, o 
técnico Roger Machado deci-
diu observar o jovem Samuel 
no comando de ataque, mas o 
Tricolor, ainda longe do ritmo 
e entrosamento ideais, teve di-
ficuldade na criação. Até os 31 
minutos, quando Klever, go-
leiro revelado em Xerém, fez 
grande defesa após a finaliza-
ção de Lucca, a equipe pouco 
havia ameaçado.

Com boa mobilidade e ini-
ciativa em duas finalizações 
para fora, Michel Araújo foi 
quem mais se arriscou ofensi-
vamente no primeiro tempo. 
Aos 35, uma trapalhada da de-
fesa deu origem a um pênalti 
para os donos da casa. Após o 
domínio errado de Matheus 
Ferraz, Danilo Barcelos fez a 
falta em Victor Feijão. Na co-
brança de Jean, o goleiro Mar-
cos Felipe salvou.

Roger Machado não mu-
dou as peças, mas, sim, a pos-
tura do Fluminense após o 
papo no intervalo. O gol de 
Yago Felipe, aos quatro minu-
tos, foi importante para mos-
trar uma nova atitude. Pouco 
depois, Gabriel Teixeira e Mi-
chel Araújo quase ampliaram.

O volante Yago Felipe comemora o gol que abriu a vitória do Fluminense sobre o Boavista: Tricolor chega à terceira posição na tabela do Carioca

 LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Com a entrada de Kayky 
e John Kennedy no lugar de 
Lucca e Samuel, Roger Ma-
chado tentou renovar o fôlego 
do ataque, sem se descuidar 
da marcação, pois o volante 
Wellington já havia entrado 
na vaga de Michel Araújo. A 
cabeçada de Michael Douglas 
no travessão assustou, mas o 
Fluminense continuava sen-
do mais incisivo. Com o pedi-
do de pênalti de Jucilei sobre 

John Kennedy ignorado, Ma-
theus Ferraz quase marcou 
o segundo após a cobrança 
de escanteio. Outra uma vez, 
Kleber fez boa defesa.

A molecada de Xerém mos-
trou entrosamento. Com bela 
assistência de Kayky, John 
Kennedy fechou o placar, aos 
43 minutos. Embalado e com 
a possível volta de reforços 
na sexta-feira, o Fluminense 
mira agora a liderança.

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá.  Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz.
Gols: 2° tempo – Yago Felipe (4 minutos) e John Kennedy (43 minutos).
Público: Jogo com portões fechados.

Klever, Caio Felipe n (Marquinhos), 
Douglas Pedroso, Elivelton (Israel) e 
Jean Victor; Jucilei n, Fernando Bob, 
Ralph Dias e Jefferson Renan (Luís 
Felipe); Victor Feijão n e Michel Douglas.
Técnico: Leandrão

Marcos Felipe, Igor Julião n, Nino, Matheus 
Ferraz e Danilo Barcelos; Yago Felipe, 

Martinelli (Hudson), Michel Araújo 
(Wellington) e Gabriel Teixeira (Caio 

Paulista); Lucca (Kayky) e Samuel (John 
Kennedy n). Técnico: Roger Machado

BOAVISTA 0 0 FLUMINENSE 2 2
FICHA DO JOGO

 > Bacaxá
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Botafogo

Grandes rivais 

em duelo no 

Nilton Santos
Em busca da primeira vitória em clássicos na atual temporada, 
Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje à noite pelo Carioca

A
pós um Campeonato Bra-
sileiro completamente 
oposto, Botafogo e Fla-

mengo vão se enfrentar pela 
primeira vez em 2021 em bus-
ca de um objetivo semelhante: 
a primeira vitória em clássico 
no Carioca. O duelo será hoje, às 
21h35, no Nilton Santos.

As duas equipes já enfrenta-
ram alguns dos maiores rivais. 
No domingo, o Glorioso deixou 
escapar a vitória sobre o Vasco 
no fim e empatou em 1 a 1, em 
São Januário. Já o Rubro-Ne-
gro conheceu a única derrota 
no torneio no clássico diante 
do Fluminense, que terminou 
em vitória tricolor por 1 a 0, no 
Maracanã, no dia 14 deste mês.

Invicto com o técnico Mar-
celo Chamusca, o Botafogo terá 

pela frente o seu maior teste até 
aqui. Diante do Flamengo, mes-
mo que com uma equipe qua-
se toda reserva, o treinador irá 
encarar o seu adversário mais 
qualificado tecnicamente. O 
Glorioso deverá ir para campo 
com Douglas Borges; Jonathan, 
Marcelo Benevenuto, Kanu e 
Paulo Victor; Zé Welison, Rick-
son e Matheus Frizzo; Warley, 
Matheus Babi e Marcinho.

Em busca de uma vitória 
para assumir a liderança do 
Campeonato Carioca, o Fla-
mengo deverá ser escalado 
com Hugo Souza, Matheuzi-
nho, Bruno Viana, Léo Perei-
ra e Renê; Hugo Moura, João 
Gomes e Pepê;  Michael, Pedro 
e Vitinho. O técnico Mauricio 
Souza vai comandar a equipe. 

Invicto com 

o Botafogo, 

Marcelo 

Chamusca  

tem hoje um  

bom desafio

VITOR SILVA/BOTAFOGO DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Técnico do 
sub-20, 

Mauricio Souza 
tem nova 

chance nos 
profissionais

Técnico do 
sub-20, 

Mauricio Souza 
tem nova 

chance nos 
profissionais
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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 5 3 1 1 5 3 2

 2º Flamengo 9 4 3 0 1 7 2 5

 3º Fluminense 9 5 3 0 2 5 5 0

 4º Resende 7 5 2 1 2 4 8 -4

 5º Portuguesa 6 4 2 0 2 4 2 2

 6º Botafogo 6 4 1 3 0 4 1 3

 7º Madureira 6 4 1 3 0 3 2 1

 8º Nova Iguaçu 5 4 1 2 1 4 4 0

 9º Boavista 5 5 1 2 2 4 5 -1

 10º Bangu 4 4 1 1 2 1 3 -2

 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

Madureira x Bangu 15h30 Conselheiro Galvão

Vasco x Macaé 18h São Januário

Botafogo x Flamengo 21h35 Nilton Santos
5ª RODADA / AMANHÃ

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 

Flamengo 4 x 1 Resende Maracanã

Volta Redonda 1 x 0 Macaé Raulino de Oliveira

Boavista 1 x 2 Nova Iguaçu Elcyr Resende

Bangu 0 x 1 Fluminense São Januário

Madureira 1 x 0 Portuguesa Conselheiro Galvão

Vasco 1 x 1 Botafogo São Januário

5ª RODADA / ONTEM

Resende 1 x 0 Volta Redonda Trabalhador

Boavista 0 x 2 Fluminense Elcyr Resende

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 n Muito valorizado, o atacan-
te Matheus Babi, de 23 anos, 
que tem contrato com o Bota-
fogo até o fim da temporada 
de 2021, vem sendo sondado 
por clubes da Série A do Brasi-
leiro. Após São Paulo, Grêmio 
e Athletico-PR, agora, o Flu-
minense aparece como um 
possível destino do jogador. 

O atleta pertence ao Ser-
ra Macaense, e o Fluminense 
teria iniciado conversas com 
o clube para buscar sua con-
tratação por empréstimo. O 
desejo do Serra Macaense é 
vender o jogador avaliado em 
900 mil euros (R$ 5,9 milhões, 
pela cotação atual). 

Apesar do rebaixamento 
do Botafogo na última tem-
porada, o atacante conseguiu 
se destacar pelo clube, tendo 
marcado 14 gols em 44 jogos 
pelo Glorioso.

Outro jogador bem cota-
do no mercado é o zagueiro 
Kanu, que interessa ao Inter-
nacional. O Botafogo pede 
três milhões de dólares (R$ 
16,5 milhões) por 90% dos 
direitos econômicos do atleta.

BABI E KANU 
BEM COTADOS 
NO MERCADO

 n Envolvido ao lado de Marcos 
Braz na declaração de Rafi-
nha de que a falta de acerto 
entre o Flamengo e o lateral 
ocorreu por motivos políticos, 
o vice de relações externas do 
Flamengo, Luiz Eduardo Bap-
tista, o Bap, negou que o mo-
tivo da não vinda do jogador 
seja político. Em participação 
no ‘Debate Rubro-Negro’, ele 
reafirmou que a questão fi-
nanceira pesou para que as 
negociações não terminas-
sem de forma positiva.

“Essa tentativa de se criar 
uma narrativa diferente visa 
esconder a realidade. A pan-
demia afetou de maneira dra-
mática, já é uma realidade. 
Fizemos o orçamento com 
premissas desafiadoras, to-
dos no clube sabem. Não po-
demos assumir novos com-
promissos. Esportivamente, 
o Rafinha é uma unanimidade 
no Flamengo. Quem não ia 
querer? O que ele entende ter 
sido a razão para não jogar no 
Flamengo não é a realidade. 
A própria nota oficial do Fla-
mengo diz isso”, afirmou Bap.

RAFINHA: BAP 
NEGA QUESTÃO 
POLÍTICA

O Internacional 
sondou o zagueiro 
Kanu. O Botafogo 
pede três milhões de 
dólares por 90% dos 
direitos econômicos

Matheus 
Babi já 

despertou 
o interesse 

de vários 
clubes

VITOR SILVA/BOTAFOGO

VOCÊ SABIA
O Flamengo deve 
ir a campo hoje à 
noite com a mesma 
escalação que goleou 
o Resende por 4 a 1
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a palinha do apolinho

BEM MENOS, RAFINHA

BARATA VOA PEDALADAS

 N O feroz combate ao vírus 
que nos aflige há um ano acer-
tou o futebol no fígado. Auto-
ridades sanitárias que atuam 
no sentido de estancar a con-
taminação pela covid-19 suge-
rem medidas duras, acatadas 
por prefeitos e governadores, 
mas com posições das mais 
distintas. Toda essa indefini-
ção deixou o mundo da bola 
totalmente confuso, sem sa-
ber o que fazer de fato para 
dar continuidade aos cam-
peonatos. Não vejo mesmo 
como seguir com as compe-
tições, sejam elas estaduais, 
nacionais ou internacionais, 
no meio desse abre e fecha de 
de tanta indefinição, fruto de 
um grande tiroteio político.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Volta Redonda não faz 
boa campanha no Cam-
peonato Carioca por aca-
so. O clube se organizou, 
montou estrutura de qua-
lidade e agora colhe fru-
tos desse trabalho.

 N Seria melhor para todos 
se nossos governantes, em 
âmbito municipal e esta-
dual, se pusessem de acor-
do suspendendo o bangue-
-bangue político e atirassem 
numa só direção.

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

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

 N Todo negócio tem duas pon-
tas sem garantias de resulta-
dos, pode dar certo ou não. 
Rafinha largou o Flamengo 
seduzido por proposta do 
Olympiacos, da Grécia, e se 
deu mal. Voltou achando que 
seu lugar estava guardado no 
Flamengo. Não estava. De-
cepcionado, disparou contra 
os dirigentes dizendo-se ví-
tima de guerra política inter-
na. Exagero. O que houve foi 
uma análise custo/benefício. 
Rafinha alega que o treinador 
Rogério Ceni, a turma do fu-
tebol, os jogadores e os fun-

cionários queriam a sua vol-
ta. Acredito, Rafinha é bom 
companheiro, mas comple-
tará 36 anos em setembro, 
caminha pra o fim da carrei-
ra. O elenco está bem servi-
do na posição. A opção do 
clube, após análise que pode 
e deve ter incluído opiniões 
divergentes, foi não contra-
tar. Decisão de quem arca 
com as consequências, paga 
contas e salários no fim do 
mês. Se não houve guerra na 
saída do Zico para a Itália, 
não seria agora que a Gávea 
seria sacudida por Rafinha.

 N Depois de proibir visi-
tantes estrangeiros em Tó-
quio durante a realização 
da Olimpíada, se compro-
metendo a devolver o di-
nheiro dos ingressos para 
600 mil que compraram 
os bilhetes antecipada-
mente, o governo japonês 

também vetou ingresso de 
oito mil voluntários. 

 N Presidente do Grêmio, 
Romildo Bolzan, vetou 
a contratação do late-
ral-direito Rafinha. Será 
que houve guerra polí-
tica lá no clube gaúcho 
também?

Branco melhora 

na luta contra 

a covid-19
Ídolo do Fluminense, ex-jogador se 
livra da intubação, mas segue na UTI

E
x-jogador de futebol e 
atual coordenador da 
CBF, Branco foi extuba-

do na UTI do Hospital Copa 
Star, na Zona Sul no Rio, de 
acordo com informação do 
portal ‘Globoesporte.com’. 
Tetracampeão mundial de-
fendendo a seleção brasileira 
na Copa de 1994, o ex-lateral 
esquerdo, de 56 anos, ídolo 
do Fluminense, está interna-
do há uma semana, em con-
sequência de complicações 
causadas pela covid-19.

O quadro do ex-jogador 
vem evoluindo positivamente 
desde o último sábado. Inter-
nado no dia 16, Branco aca-
bou sendo transferido para a 
UTI na quinta-feira passada. 
No mesmo dia, passou a res-
pirar com a ajuda de um ven-
tilador mecânico.

Revelado pelo Internacio-
nal, Branco se destacou no 

Campeão mundial em 1994, Branco está internado desde o dia 16
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Fluminense, campeão bra-
sileiro em 1984 e tricam-
peão carioca em 1983, 1984 
e 1985. No Brasil, ele atuou 
também por Flamengo e Co-
rinthians. No futebol italia-
no, defendeu o Brescia e o 
Genoa, além de ter tido uma 
passagem vitoriosa pelo 
Porto, em Portugal.

TRÊS COPAS DO MUNDO
Branco participou de três 
Copas do Mundo: além 
da de 1994, nos Estados 
Unidos, jogou a de 1986, 
no México, e a de 1990, na 
Itália. No tetra, ficou mar-
cado por um gol dos mais 
importantes na campanha 
do título, que encerrou um 
jejum de 24 anos sem con-
quistas do futebol brasilei-
ro: diante da Holanda, nas 
quartas de final, no triunfo 
pelo placar de 3 a 2.

BOA NOTÍCIA

DANIEL CASTELO BRANCO 


