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Invicto há três rodadas no Carioca, 

Fluminense pega o Volta Redonda 

em jogo que o técnico Roger 

Machado fará experiências visando 

a estreia na Libertadores. P. 4 e 5

tritricocolorlor
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Flamengo

Gabigol com 
fome de bola 
no Mengão
Atacante pede para reforçar o Rubro-Negro na partida contra o 
Boavista, amanhã, em Bacaxá. Técnico Rogério Ceni irá avaliar

O 
Flamengo poderá ter 
um grande reforço 
para a partida contra 

o Boavista, amanhã, em Ba-
caxá, pela sexta rodada do 
Campeonato Carioca. Segun-
do o site “GE”, Gabigol pediu 
para integrar a delegação 
que viajará para o duelo e o 
técnico Rogério Ceni analisa 
a possibilidade.

A princípio, a ideia é de 
que o restante dos jogadores 
do elenco principal estejam 
à disposição somente para a 
partida contra o Bangu, na 
próxima quarta-feira. Caso 
vá para o jogo contra o Boa-
vista, Gabigol não perderia 
sessões de treino da pré-tem-
porada, já que os atletas te-
rão folga no domingo.

Gabigol pode ser um re-
forço importante para a 
partida, já que Pedro se le-
sionou durante o clássico 
contra o Botafogo, na últi-
ma quarta-feira, no Nilton 
Santos. Rodrigo Muniz, que 
o substituiu, marcou um 
gol e chegou a cinco na Taça 
Guanabara.

ELOGIOS APÓS CLÁSSICO

Independentemente de ter 
ou não seu camisa 9 em cam-
po, o técnico interino Mau-
ricio Souza elogiou o rendi-
mento dos seus comandados 
na vitória sobre o Botafogo, 
que deu ao Flamengo a lide-
rança isolada da Taça GB. 
Mesmo com uma equipe for-
mada por jovens da base e 
por reservas, o Rubro-Negro 
se impôs no Nilton Santos.

“Gostei de todas as apre-
sentações da equipe. Nova-
mente tivemos mais chances 
de gols, mais posse de bola. 
Mais uma vez o Rodrigo en-
trou e fez gol, ele dispensa 
comentários. Saio muito sa-
tisfeito”, afirmou.

O Flamengo teve um pro-
blema logo no começo da 
partida. Com apenas dez 
minutos, o atacante Pedro, 
principal estrela do elen-
co em campo, teve que ser 
substituído. Ainda assim, a 
equipe não se abalou e cons-

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

truiu a vitória sobre o rival. 
Mauricio Souza afirmou 
que somente no começo da 
segunda etapa, o Glorioso 
tentou se impor durante o 
clássico.

“O Botafogo jogou tudo 
o que podia no início do se-
gundo tempo, saiu mais. Ti-
vemos cautela, mas logo de-
pois retomamos o controle 
da partida. Acho que as alte-
rações foram pontuais, fica-
mos com um jogador a mais. 
Tivemos força pelos lados 
do campo com Thiaguinho e 
Michael. O Vitinho pelo cen-
tro para tentar chutar de fora 
da área”, disse Mauricio Sou-
za, com a sensação do dever 
cumprido.

Gabigol treina 
orientado por 

Rogério Ceni: o 
atacante quer 

enfrentar o 
Boavista
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Flamengo

 N João Lucas fica no Flamen-
go. Apesar da negociação en-
caminhada para emprestar o 
jogador ao Cuiabá, a diretoria 
rubro-negra voltou a atrás e 
desistiu do negócio. Além dis-
so, o lateral-direito tem con-
versa avançada para renovar 
o contrato com o clube. As in-
formações são do portal “glo-
boesporte.com”.

Com a desistência do Fla-
mengo em contratar Rafinha, 
a diretoria reavaliou a situa-
ção de João Lucas e decidiu 

mantê-lo no elenco, já que Isla 
deve desfalcar a equipe com fre-
quência na temporada, devido 
a convocações para a seleção 
chilena.

João Lucas estreou na tempo-
rada na vitória sobre o Botafogo, 
na quarta-feira, pelo Campeona-
to Carioca. Ele entrou no lugar de 
Matheuzinho, aos 41 minutos do 
segundo tempo, jogo no qual Hugo 
Moura foi outro dos destaques. 
Autor do segundo gol do Flamengo, 
ele dedicou o feito ao filho Arthur. 

“Felicidade de fazer um gol 

com essa camisa, muito impor-
tante para mim e para a minha 
família”, afirmou Hugo Moura, 
que é formado nas divisões de 
base do Flamengo.

Já em relação ao centroa-
vante Pedro, que deixou a par-
tida contra o Alvinegro logo 
aos dez minutos de bola rolan-
do, por causa de um problema 
na coxa esquerda, o departa-
mento médico mantém cau-
tela. O atacante deixou o gra-
mado com semblante de dor e 
causou preocupação. 

DIRETORIA JÁ PREPARA RENOVAÇÃO DO LATERAL JOÃO LUCAS

O lateral João Lucas 
estava na mira 

do Cuiabá, mas 
diretoria desistiu do 

negócio

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

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

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

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 / TERÇA

Resende 1 x 0 Volta Redonda Trabalhador

Boavista 0 x 2 Fluminense Elcyr Resende

5ª RODADA /QUARTA

Madureira 1 x 0 Bangu Conselheiro Galvão

Vasco 3 x 1 Macaé São Januário

Botafogo 0 x 2 Flamengo Nilton Santos

5ª RODADA /ONTEM

Nova Iguaçu 0 x 0 Portuguesa Laranjão

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 12 5 4 0 1 9 2 7

 2º Volta Redonda 10 5 3 1 1 5 3 2

 3º Fluminense 9 5 3 0 2 5 5 0

 4º Madureira 9 5 2 3 0 4 2 2

 5º Portuguesa 7 5 2 1 2 4 2 2

 6º Resende 7 5 2 1 2 4 8 -4

 7º Botafogo 6 5 1 3 1 4 3 1

 8º Nova Iguaçu 6 5 1 3 1 4 4 0

 9º Vasco 5 5 1 2 2 6 6 0

 10º Boavista 5 5 1 2 2 4 5 -1

 11º Bangu 4 5 1 1 3 1 4 -3

 12º Macaé 1 5 0 1 4 2 8 -6
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Fluminense

Fluzão pega o 
Voltaço de 
olho na Liberta
Com retorno de mais titulares, técnico Roger Machado vai 
aproveitar o Campeonato Carioca para encorpar o Tricolor

I
nvicto, com três vitórias se-
guidas e sem sofrer gol sob 
o comando de Roger Ma-

chado, o Fluminense dá mais 
um passo no planejamento e 
deve contar com todos os ti-
tulares na partida contra o 
Volta Redonda, hoje, às 16h, 
em Bacaxá, pelo Campeonato 
Carioca. A menos de um mês 
da estreia na Libertadores, o 
treinador seguirá com os tes-
tes, mas também intensificará 
o trabalho com a equipe prin-
cipal, já que agora terá todos à 
disposição.

Depois de duas derrotas com 
a equipe sub-23 comandada 
pelo auxiliar Ailton Ferraz, o 
Fluminense antecipou o retor-
no dos reservas na temporada 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

passada - os titulares ganharam 
dez dias de folga - e, com eles e 
Roger Machado, ganhou as três 
partidas seguintes. Se vencer 
mais uma, ultrapassará o Volta 
Redonda e assumirá a vice-li-
derança do Carioca. O mais im-
portante, porém, será dar ritmo 
aos titulares.

Afinal, seis jogadores que 
terminaram a temporada 
2020 no time ainda não jo-
garam: Luccas Claro, Egídio, 
Nenê, Luiz Henrique e Fred, 
assim como Calegari, que ficou 
no banco de reservas na roda-
da passada, contra o Boavista. 
Por enquanto, o goleiro Mar-
cos Felipe é quem mais atuou 
entre os considerados titula-
res: duas vezes. Já Nino, Yago, 

Roger Machado 

conversa com 

o grupo no 

último treino 

antes de 

encarar o Volta 

Redonda
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Volta Redonda

VOCÊ SABIA
Conmebol divulgou as 
cotas da Libertadores. 
Flu receberá R$ 16,9 
milhões pelos seis 
jogos na primeira fase

Martinelli e Lucca estrearam 
na vitória sobre o Boavista, na 
terça-feira.

Com a expectativa de mais 
estreias na temporada contra 
o Volta Redonda, o torcedor 
poderá ter melhor noção do 
que esperar do Fluminense de 
Roger Machado. E o treinador 
ainda terá tempo para colocar 
em prática o que já vem tes-
tando com os reservas e ainda 
buscar variações na forma-
ção, como por exemplo Gan-
so mais ao ataque ou três vo-
lantes (Wellington, Martinelli 
e Yago) para dar liberdade a 
Nenê no meio ou o melhor par-
ceiro de Fred na frente. Sem fa-
lar na observação dos jovens.

Ainda assim, a tendência é 

mexer o mínimo possível na 
estrutura que deu certo em 
2020 para a estreia na Liber-
tadores, que começa a fase de 
grupos em 20 de abril. “A ideia 
é que a gente vá encorpando 
esse grupo do Campeonato Ca-
rioca à medida que todos os 
jogadores estejam à disposi-
ção. A expectativa para o jogo 
contra o Volta Redonda é que 
tenhamos mais jogadores do 
grupo à disposição”, disse o 
treinador.

O Fluminense deve ir a 
campo com Marcos Felipe, 
Calegari (Igor Julião), Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Marti-
nelli, Yago e Nenê; Lucca, Ga-
briel Teixeira (Luiz Henrique) 
e Fred (Ganso).   

Marcos Felipe 

recebeu elogios 

do ex-goleiro 

Paulo Goulart, 

que citou a 

simplicidade do 

atual camisa 1

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 N Destaque do Fluminense des-
de o último Campeonato Brasi-
leiro, o goleiro Marcos Felipe, que 
tem feito boas atuações tam-
bém no Campeonato Carioca, 
ganhou elogios de um ex-joga-
dor da posição. Arqueiro do Tri-
color na década de 1980, Paulo 
Goulart citou a simplicidade do 
atual titular da equipe carioca 
nas defesas. 

 N “Uma das principais carac-
terísticas do Marcos Felipe 
é a simplicidade nas defesas. 
Aprendemos isso desde cedo 
no Fluminense. A torcida tricolor 
sempre incentivou os jogadores 

de base, é um grande mérito da 
nossa torcida. Tenho certeza que 
continuará apoiando o Marcos 
Felipe”, disse o ex-goleiro do Flu-
minense, em entrevista à ‘Rádio 
Brasil’.

 N Com contrato até julho de 
2022, Marcos Felipe já come-
çou as conversas com a dire-
toria do Fluminense em busca 
da renovação do compromisso. 
De acordo com informações do 
portal “globoesporte.com”, a 
diretoria tricolor e o seu empre-
sário, Evandro Ferreira, vão ter a 
primeira reunião para abordar 
o assunto na próxima semana.

MARCOS FELIPE GANHA ELOGIOS
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Botafogo

A
pós a vexatória atuação 
na derrota para os reser-
vas do Flamengo — 2 a 0, 

quarta-feira, no Nilton Santos 
—, o Botafogo pode ter uma 
nova dupla de zagueiros para 
o duelo diante do Nova Iguaçu, 
domingo, em Saquarema, em 
compromisso válido pela sexta 
rodada do Campeonato Cario-
ca. Como Kanu foi expulso no 
clássico e Marcelo Benevenu-
to tem sido muito questionado 
pelas seguidas falhas, o técnico 
Marcelo Chamusca pode orga-
nizar a ‘cozinha’ com os expe-
rientes Gilvan e Joel Carli.

Gilvan, que vinha atuando 
com regularidade pelo Atlético-
-GO, não deverá sentir o ritmo 
de jogo, o que já não se pode di-
zer em relação ao defensor ‘her-
mano’. Joel Carli não vinha jo-
gando pelo Aldosivi, da Argen-
tina, por causa de problemas 
físicos, mas está apto para fazer 
sua reestreia pelo Alvinegro. 

O problema é que as segui-
das falhas individuais de Bene-
venuto já esgotaram a paciên-
cia dos torcedores, que pedem 
pela sua barração nas redes so-
ciais. Com apenas seis pontos 
ganhos depois de cinco rodadas 
na Taça Guanabara, o Botafo-
go ocupa a sétima colocação na 
tabela de classificação e precisa 
vencer para se manter na briga 
por uma vaga nas semifinais.

Sobre a derrota para o Fla-
mengo, a sua primeira no co-
mando do Botafogo, o técnico 
Marcelo Chamusca lamentou o 
resultado, principalmente, pela 
atuação da sua equipe no pri-
meiro tempo do clássico. “Nos-
so primeiro tempo foi muito di-
fícil. Além das dificuldades de 
construção, erramos muito no 
último passe. Vamos precisar 
evoluir”, afirmou.

Ao ser questionado sobre se a 
derrota contra o time B do rival 
traria preocupação, Chamusca 
preferiu focar no resultado ne-
gativo em si e relembrou que 
a derrota para o Flamengo foi 
sua primeira pelo Botafogo. “A 
minha preocupação e minha 
chateação é por termos perdido 
um clássico e jogo importante”, 
disse o treinador.

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

Marcelo Chamusca estuda 
mexer na defesa do Botafogo 
Joel Carli e Gilvan são as opções, na zaga, para a partida contra o Nova Iguaçu

Mesmo sem 
ritmo de jogo, 
Carli, que assinou 
contrato há 
pouco tempo, 
pode ser 
escalado
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Inglaterra, 
Alemanha e 
Itália vencem
Azzurra chega à marca de 23 jogos de 
invencibilidade. Espanha só empata

P
elas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022, 
no Catar, as favoritas In-

glaterra, Alemanha e Itália 
venceram em casa, enquanto a 
Espanha tropeçou na primeira 
partida. Os ingleses foram os 
destaques de ontem com uma 
goleada por 5 a 0 sobre San Ma-
rino. Calvert-Lewin (2), War-
d-Prowse, Sterling e Watkins 
foram os autores dos gols em 
Wembley. Nos outros jogos do 
Grupo I, a Albânia venceu An-
dorra por 1 a 0 e Hungria e Po-
lônia ficaram no 3 a 3.

Pelo Grupo C, a Itália teve 
boa atuação e venceu a Irlan-
da do Norte por 2 a 0, gols de 
Berardi e Immobile. Com o re-
sultado, a Azzurra completou 
23 partidas de invencibilidade. 
No outro jogo, a Suíça fez 3 a 1, 
fora de casa, sobre a Bulgária, 

Berardi (C) é festejado após abrir o placar para a seleção italiana

AFP

enquanto a Lituânia folgou 
na rodada.

Já a Alemanha não teve 
dificuldades para vencer 
a Islândia por 3 a 0, com 
gols de Goretzka, Havertz 
e Gündogan. Também pelo 
Grupo J, a Armênia ven-
ceu Liechtenstein por 1 a 
0 e a Romênia fez 3 a 2 na 
Macedônia.

IBRA DE VOLTA À SUÉCIA
A única seleção favorita a 
tropeçar foi a Espanha, que 
não passou do 1 a 1 com a 
Grécia, em Granada. Mora-
ta abriu o placar, mas Baka-
setas igualou de pênalti. Já a 
Suécia venceu a Geórgia por 
1 a 0 no retorno de Ibrahimo-
vic após quase cinco anos. O 
atacante foi decisivo e deu o 
passe para o gol de Claesson. 
O outro integrante do Grupo 
B é Kosovo.

ELIMINATÓRIAS DA COPA em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A CBF promoveu uma vo-
tação ontem sobre a limi-
tação da troca de técnicos 
dentro das Séries A e B no  
Brasileiro, com 20 times em 
cada divisão tendo direito a 
voto. Por 11 a 9, a elite do fu-
tebol brasileiro decidiu im-
por a limitação. O Flamen-
go foi contra. Fluminense a 
favor. Na Série B, o Vasco e 
Botafogo optaram pela limi-
tação. Só haverá uma troca 
de técnico e o mesmo téc-
nico só pode treinar duas 
equipes por divisão. É pela 
continuidade e estabilidade.

LIMITAÇÕES PELA 
CONTINUIDADE

DANIEL CASTELO BRANCO

A DIFERENÇA GRITANTE

F
lamengo e Botafogo se enfrentaram pelo 
Carioca e o Rubro-Negro, com o time re-
serva, venceu o Alvinegro por 2 a 0 com 

certa facilidade. Artilheiro do Cariocão, Rodri-
go Muniz marcou seu quinto gol, e o excelente 
Hugo Moura fechou o placar. O Botafogo estava 
com os titulares. Não é que eu fique triste pelo 
Flamengo, muito pelo contrário. É o líder da 
competição com méritos, mesmo sem titulares 
em campo. Mas fico chateado com os rumos do 
futebol carioca. Alguém tem dúvidas de quem 
será o campeão? É uma discrepância gritante. 
É lógico que o Fogão busca a reconstrução, mas 
pareciam dois times de categorias diferentes. 
Imagina com os titulares? Nesse momento, só 
o Fluminense é capaz de tentar alguma coisa 
para cima do time de Gávea e mudar o resultado 
final da competição. É gritante e assusta como 
uma equipe está muito acima das demais. Não 
é que eu lamente pelo Flamengo, mas sim pela 
competitividade, que vem se tornando rara no 
território estadual.

O Flamengo venceu o clássico diante do Botafogo por 2 a 0

 n A revista inglesa Four-
FourTwo fez uma lista com 
os 100 escudos mais boni-
tos do futebol mundial e 
dois clubes cariocas entra-
ram na seleção: Fluminen-
se e Vasco. Os outros times 
brasileiros foram Chape-
coense e Palmeiras. E con-
venhamos, né? Os escudos 
dos cariocas selecionados 
são realmente sensacio-
nais. O Fluminense com 
sua mistura das três cores 
que traduzem tradição e o 
Cruzmaltino com a carave-
la. Grande fase!

FLU E VASCO  
NA PARADA

SE ESTIVER BEM, AJUDA

 nO Vasco anunciou Léo Jabá, que foi revelado pelo Corin-
thians e estava no PAOK, da Grécia. Chega por empréstimo 
até o fim do ano com a maioria dos salários pagos pelo time 
grego. O problema é que teve lesão grave no joelho em 2019 
e jogou pouco em 2020. Mas tem 22 anos, joga pelos lados 
e, se estiver bem fisicamente, pode ajudar muito. Gosto do 
futebol dele. Que não seja mais um “bichado”...

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 > Parma, Itália
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Vasco anuncia 
a contratação 
do atacante 
Léo Jabá
Reforço, que estava no PAOK, da Grécia, 
chega à Colina por empréstimo e com 
contrato por produtividade até dezembro

O 
Vasco anunciou oficial-
mente Léo Jabá como 
o quarto reforço para a 

temporada 2021. O atacante, 
de 22 anos, estava no Paok, da 
Grécia, ex-clube do lateral-di-
reito Léo Matos, e chega por 
empréstimo até dezembro. 
A exemplo dos demais refor-
ços confirmados - Ernando, 
Zeca e Marquinhos Gabriel 
- Jabá terá um contrato por 
produtividade.

Revelado pelo  Cor in-
thians, Jabá negociava com 

o Atlético-GO, clube dirigido 
pelo atual técnico do Vasco 
em 2020. Mas, seduzido pelo 
projeto cruzmaltino, abriu 
mão de disputar a Primeira 
Divisão do Brasileiro pelo 
clube goiano.

Léo Jabá chega à Colina 
com a promessa de ser um re-
forço importante para a Série 
B de 2021. Veloz e com facili-
dade de jogar pelos lados, o 
atacante deverá ocupar uma 
carente lacuna em São Ja-

DIVULGAÇÃO/VASCO

nuário. Aprovado nos exames 
médicos, ele foi submetido a 
uma cirurgia no ligamento 
colateral do joelho direito em 
novembro de 2019. O atacan-
te perdeu espaço na Grécia e 
pouco jogou depois da lesão. 

Recuperado, espera reco-
meçar e reencontrar o bom 
futebol com a mudança de 
ares. Na Colina, o atacante 
terá como principais concor-
rentes Talles Magno, Gabriel 
Pec e Vinícius. O Vasco ainda 
negocia com Morato, do Red 
Bull Bragantino, para tentar 
aumentar o leque de opções 
no setor.

Revelado pelo  Corin-
thians, Léo Jabá foi promo-
vido em 2017 pelo técnico Fá-
bio Carille. No entanto, não 
manteve o brilho apresentado 
na Copa São Paulo de Futebol 
Júnior e deixou o clube com 
apenas um gol marcado em 
20 jogos, rumo ao PAOK, da 
Grécia, por cerca de R$ 21,7 
milhões na época. 

No acerto com o Vasco fi-
cou estabelecido que o con-
trato poderá ser encerrado 
no fim de junho, sem custos, 
caso ele não jogue um deter-
minado percentual de parti-
das com a camisa cruzmaltina 
na Série B do Brasileiro, como 
revelou o ‘ge’.

Jabá negociava com 
o Atlético-GO, mas, 
seduzido pelo projeto 
cruzmaltino na Série 
B, veio para o Vasco

Vasco

Léo Jabá terá 
a missão de 

fazer os gols 
do Vasco na 

Série B do 
Brasileiro


