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Tricolor leva 2 a 0, busca o empate com dois gols do artilheiro Fred, mas vacila no fim do 

jogo, perde para o Volta Redonda e hoje pode sair do G-4 do Campeonato Carioca. P. 4 e 5

Poxa, Fluzão!
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Flamengo

Maurício Souza 
aprovado com 
louvor no Fla
Jovem treinador terá o seu último desafio hoje, contra o 
Boavista, no Carioca, antes de passar o bastão para Ceni

O 
Flamengo encara o Boa-
vista, hoje, às 21h05, em 
Bacaxá, pela sexta roda-

da do Carioca. A partida mar-
cará a despedida do time alter-
nativo rubro-negro e do técnico 
Maurício Souza, que passará o 
bastão a Rogério Ceni depois de 
um ótimo aproveitamento no 
comando da equipe no começo 
do campeonato.

Técnico do Sub-20 do Fla-
mengo, Maurício Souza agar-
rou a oportunidade com unhas 
e dentes e deu conta do recado. 
Além de ter a chance de entre-
gar a equipe a Rogério Ceni bri-
gando pela liderança da Taça 
GB, ele ainda ostenta o melhor 
ataque, com nove gols, e a me-
lhor defesa (dois gols sofridos). 

MARCELO CORTES / FLAMENGO

O bom rendimento fez com que 
o jovem treinador ganhasse 
mais respaldo internamente e 
elogios de Rogério Ceni.

Durante os períodos em que 
observou os treinos comanda-
dos por Maurício Souza, Ceni 
chegou a fazer anotações de 

Time de 
Maurício Souza 

briga pela 
liderança e tem o 
melhor ataque e 
a melhor defesa 

do Carioca 

Técnico do Sub-20, 
Maurício Souza 
agarrou a chance com 
unhas e dentes e deu 
conta do recado
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Flamengo

Gabigol pediu 
para viajar a 
Saquarema 
e pode jogar 
hoje à noite, 
contra o 
Boavista

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

métodos de trabalho para pôr 
em prática no elenco principal. 
A avaliação da diretoria é que o 
intercâmbio foi produtivo para 
todos e que mostra a força de 
ter uma boa comissão técnica.

Apesar disso, Mauricio Sou-
za é um profissional que tem 
como planejamento de carreira 
assumir um time profissional 
em breve. O entendimento é de 
que já cumpriu todas as etapas 
para evoluir e ser um treina-
dor. No Sub-20 do Flamengo, 
por exemplo, ele fez parte do 
processo de muitos jogadores 
que estão se destacando atual-
mente no elenco, como Hugo 
Moura, João Gomes e  Natan, 
que foi negociado com o Red 
Bull Bragantino.

 N O Flamengo terá um reforço 
importante para a partida con-
tra o Boavista, hoje, em Bacaxá. 
O Rubro-Negro divulgou a lista 
de relacionados com a presença 
do atacante Gabigol, que viajou 
com a delegação para a Região 
dos Lagos e ficará à disposição 
de Maurício Souza. A dúvida 
é se o atacante começará jo-
gando ou entrará em campo no 
decorrer da partida.

Partiu de Gabigol a iniciati-
va de se colocar à disposição 
para o duelo pela sexta roda-
da do Campeonato Carioca. 
O atacante pediu à comissão 

técnica para ser relacionado 
e foi atendido. O restante dos 
atletas da equipe principal só 
deve ser relacionado para a par-
tida contra o Bangu, marcada 
para quarta-feira. 

Contra o Boavista, o técnico 
Maurício Souza deve mandar a 
campo a seguinte equipe: Hugo 
Souza, Matheuzinho, Bruno 
Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo 
Moura, Gomes, Vitinho, Mi-
chael, Gabigol e Muniz (Pepê). 
Ele não terá o atacante Pedro, 
que se lesionou no clássico con-
tra o Botafogo e foi vetado pelo 
departamento médico.

GABIGOL RELACIONADO PARA O JOGO

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

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 /QUINTA

Nova Iguaçu 0 x 0 Portuguesa Laranjão

6ª RODADA /ONTEM

Fluminense 2 x 3 Volta Redonda Bacaxá

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Volta Redonda 13 6 4 1 1 8 5 3

 2º Flamengo 12 5 4 0 1 9 2 7

 3º Fluminense 9 6 3 0 3 7 8 -1

 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

PRÓXIMOS JOGOS 
JOGO HORA LOCAL

6ª RODADA / HOJE

Vasco x Madureira 15h30 Los Larios

Bangu x Resende 15h30 Laranjão

Boavista x Flamengo 21h05 Bacaxá

6ª RODADA / AMANHÃ

Portuguesa x Macaé 15h30 Giulite Coutinho

Nova Iguaçu x Botafogo 18h Bacaxá
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Fluminense

Fluminense luta, mas é 
castigado em Bacaxá
Tricolor leva 2 a 0, busca empate, mas é derrotado pelo Volta Redonda no fim do jogo e se complica no Carioca 

C
om o retorno de jogado-
res do time principal, o 
Fluminense enfrentou o 

Volta Redonda, em Bacaxá. O 
Voltaço abriu 2 a 0, com João 
Carlos e Alef Manga e o Trico-
lor chegou ao empate no se-
gundo tempo, com dois gols 
do ídolo Fred. Mas, aos 44 da 
etapa final, Alef Manga mar-
cou o segundo dele e garantiu 
a quarta vitória de seu time 
no Campeonato Carioca.

Com isso, o Volta Redonda 
voltou à liderança, de forma 
provisória, mas precisa secar 
o Flamengo, que hoje encara 
o Boavista. Já o Fluminense, 
no primeiro revés do técnico 
Roger Machado desde que as-
sumiu o comando, segue em 
terceiro lugar, só que pode ser 
ultrapassado por Madureira, 
Resende e Portuguesa, e sair 
do G-4 da Taça GB.  

No começo do jogo, o Flu-
minense deu a impressão de 
que dominaria as ações. Mas 
ficou nisso. Após Lucca quase 
abrir o placar, quem balançou 
a rede foi o Volta Redonda. 
João Carlos recebeu belo lan-
çamento nas costas de Frazan, 
que tentou cortar de cabeça e 
não alcançou. Livre na área, o 
atacante dominou no peito e 
tirou de Marcos Felipe.

O Fluminense não se aba-
lou e foi ao ataque. Em co-
brança de falta, Nenê levan-
tou na área e Nino desviou de 
cabeça, tirando tinta da tra-
ve. Aos 12 minutos, Calegari 
deu lindo lançamento para 
Fred, mas o goleiro Andrey 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Gabriel 

Teixeira 

tenta o gol, 

mas para 

no goleiro 

Andrey
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Volta Redonda

saiu bem nos pés do camisa 9 
e fez o corte. A pressão trico-
lor continuou. Lucca e Fred 
tiveram boas chances, mas fi-
nalizaram mal.

E, como diz o ditado de que 
‘quem não faz, leva’, o Volta-
ço foi à frente e chegou aos 2 
a 0. Aoss 21, Oliveira recupe-
rou a bola pelo lado direito da 
defesa e acionou Alef Manga 
em velocidade. Ele invadiu a 
área e fuzilou para o gol. Vale 
ressaltar que o contra-ataque 
surgiu após Egídio forçar pas-
se para Lucca e errar.

Antes do intervalo, o Flumi-
nense ainda teve chance de di-
minuir o marcador. O goleiro 
Andrey errou na saída de bola 
e Martinelli acionou Lucca, 
que caiu na área após dividida 
com Emerson. Ele pediu pênal-
ti, mas árbitro mandou seguir.

Na segunda etapa, o Flumi-
nense começou a todo vapor. 
Logo aos quatro minutos, Fred 
diminuiu, após belo passe de 
Martinelli. Foi o suficiente para 
o Tricolor voltar ao jogo e quase 
empatar aos 19, após bela cabe-
çada de Lucca, mas para fora. 
Aos 25, porém, o Fluminense 
chegou à igualdade no placar: 
Kayky levantou na área, Ga-
briel Teixeira finalizou na trave 
e Fred aproveitou a sobra para 
decretar o 2 a 2, de cabeça. 

A partir daí, as duas equi-
pes se abriram mais no jogo 
em busca da vitória, mas o 
Voltaço foi mais incisivo. Aos 
38, Alef Manga caiu na área 
em disputa com Egídio, só 
que o árbitro não viu pênalti 
no lance. Aos 41, Luiz Paulo 
cobrou falta e obrigou Marcos 
Felipe a fazer difícil defesa.  

Aos 44, porém, o Volta Re-
donda fez jus à pressão e deu 
o golpe final no Fluminense, 
com Alef Manga. O camisa 
11 recebeu lançamento, do- Nenê tenta se livrar da marcação: atuação apagada contra o Voltaço

FOTOS LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

MARCOS FELIPE: Bem quando 
exigido. Sem culpa nos gols do 
Voltaço. NOTA: 5

CALEGARI: Pouco subiu ao ataque 
e sofreu com as investidas do 
adversário. NOTA: 5

NINO: Brigou no alto nas jogadas de 
ataque, mas não levou muito perigo a 
Andrey. NOTA: 5,5

FRAZAN: Errou em dois gols do Volta 
Redonda. NOTA: 3,5

EGÍDIO: Falhas na marcação e pouca 
eficácia no ataque. NOTA: 4

MARTINELLI: Deu assistência 
para Fred no início da etapa final. 
NOTA: 5,5

YAGO: Boa movimentação no 
meio-campo e correto nos passes, 
mas não protegeu a zaga. NOTA: 5

JOHN KENEDY: Entrou no fim. SEM 
NOTA

NENÊ: Mandou uma bola na trave, 
mas não articulou jogadas no ataque. 
NOTA: 5,5

LUIZ HENRIQUE: Foi quem mais 
brigou no ataque do Fluminense. 
NOTA: 6

KAYKY: Entrou no segundo tempo e 
participou do segundo gol. NOTA: 6

FRED: Se posicionou bem para 
marcar os gols do Flu. NOTA: 8

LUCCA: Começou bem, mas sumiu no 
segundo tempo e foi substituído. 
NOTA: 5

GABRIEL TEIXEIRA: Teve boas 
chances de gol, mas pecou nas 
finalizações. NOTA: 5

ROGER MACHADO: Montou uma 
equipe pouco compacta, mas que 
teve maior posse e número de 
finalizações. Faltou capricho nas 
finalizações. As substituições 
surtiram efeito e participaram da 
jogada do segundo gol. Abriu o time 
no final e acabou levando o terceiro 
gol. NOTA: 5,5

Equipe se mostrou rápida no toque de 
bola e letal nos contra-ataques para 
vencer e voltar à ponta no Carioca. 
Destaque para João Carlos e Alef 
Manga, que fez dois gols. 

FLUMINENSE

VOLTA REDONDA

ATUAÇÕES

minou com estilo, tirou o za-
gueiro Frazan e bateu coloca-
do, sem chance para o goleiro 
tricolor. Vitória assegurada, 
coube ao time da Cidade do 
Aço administrar o placar para 
voltar à liderança do Carioca.

Flu joga terça-feira, 
contra o Vasco, mas o 
local não foi definido, 
devido às restrições à 
pandemia de covid

Fred corre com a bola após marcar o primeiro gol do Fluminense: o atacante fez bonito, mas não evitou a derrota

VOCÊ SABIA
Em sua estreia na 
temporada, Fred 
balançou as redes 
duas vezes e chegou 
aos 179 gols pelo Flu
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Botafogo

‘Nosso time precisa de mais entrega’
Recém-contratado pelo Botafogo, Marco Antônio fez análise sobre o time, ontem, durante coletiva

O 
11º novo rosto da tempo-
rada 2021. O Botafogo 
apresentou ontem, no 

Estádio Nilton Santos, o meia 
Marco Antônio, que assinou 
contrato até dezembro por 
empréstimo junto ao Bahia. 
Ele destacou a felicidade de 
ter fechado com o clube de Ge-
neral Severiano e falou sobre 
um vídeo que viralizou nas 
redes sociais antes mesmo de 
seu anúncio oficial com a ca-
misa do Alvinegro.

“Quando eu soube da pro-
posta, fiquei muito feliz, falei 
para minha família e tudo. 
Quando me falaram que eu 
iria me apresentar na segun-
da-feira aqui, um amigo meu, 
que no caso é até meu pastor, 
quis fazer uma brincadeira, 
eu autorizei a postar. Ele tinha 
uma camisa do Botafogo, eu 
vesti e encaixou muito bem. 
Não sabia que ia repercutir 
tanto, estou muito feliz desde 
quando falaram do interesse 
por mim. Muito motivado a 
dar meu melhor”, frisou.

Marco Antônio ainda está 
se ambientando à nova rea-
lidade, mas assistiu ao revés 
do Alvinegro para o Flamen-
go, na última quarta-feira, no 
Nilton Santos. O meio-cam-
pista admite: a equipe precisa 
mostrar mais determinação 
dentro de campo.

“Acabei assistindo só um 
jogo, contra o Flamengo, nos-
so time precisa um pouco 
mais de entrega, não estamos 
vestindo qualquer camisa, 
precisamos nos doar mais, in-
dependentemente se vamos 
ganhar ou perder. Precisamos 
sair com a cabeça erguida, sa-
bendo que demos nosso me-
lhor dentro de campo, acho 
que vamos nos unir cada vez 
mais”, avaliou.

Sobre características, Mar-
co Antônio afirmou que prefe-

Marco Antônio: 
identificação 

total com 
as tradições 

do Alvinegro 
de General 
Severiano

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

re atuar pelos lados do campo, 
mas que também joga no flan-
co central do sistema ofensivo. 
“Sempre atuei pela ponta, tan-
to esquerda quanto direita. No 
decorrer da carreira fui para o 
meio. Estou aqui para onde o 
professor Chamusca optar por 
mim. Tenho um bom passe, 

jogador muito técnico, estou 
aqui para ajudar de todas as 
formas”, avisou, revelando o 
motivo de ter fechado com o 
Botafogo, mesmo com o clube 
na Série B do Brasileiro:

“O Botafogo é um time gi-
gante, não merece a situação 
que está hoje, merece estar 

entre os melhores na Série A. 
O que me fez vir foi o interes-
se deles por mim, me querer 
aqui a qualquer custo, quando 
meu empresário me ligou não 
pensei duas vezes. Me moti-
va muito chegar em um time 
como esse”, garantiu o meia, 
feliz no Alvinegro.

Marco Antônio 

afirmou que 

prefere atuar 

pelos lados do 

campo, mas 

que também 

joga no flanco 

central do sis-

tema ofensivo
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNo dia 27 de março de 1921 
nascia Barbosa. Ídolo do Vasco 
e um dos principais jogadores 
do Expresso da Vitória, o golei-
ro defendeu a Seleção na Copa 
de 1950 e foi perseguido por 
muitos anos pelo gol que levou 
do Uruguai, na derrota por 2 a 
1. Tempos depois, percebeu-se 
que foi alvo do racismo, que so-
brevive até hoje, no futebol e no 
mundo. No que seria o seu ani-
versário de 100 anos, desejamos 
feliz aniversário como forma de 
homenagem a um dos grandes 
goleiros da trajetória do futebol 
carioca. Parabéns, Barbosa!

100 ANOS DE 
BARBOSA

JOGAÇO E DEU VOLTAÇO 

Q
ue jogão. Fluminense e Volta Redonda se en-
frentaram ontem e protagonizaram o melhor 
do jogo Carioca até aqui. Em Bacaxá, o Voltaço, 

que voltou à liderança com a vitória, abriu 2 a 0 no 
primeiro tempo, mesmo atuando contra os titulares 
do Flu. João Carlos abriu o placar e Alef Manga mar-
cou o segundo do Esquadrão de Aço. O Tricolor até 
tentou reagir, mas o goleiro Andrey fez mais uma boa 
partida pelo Voltaço. No segundo tempo não teve 
jeito. Roger Machado mexeu com os brios no inter-
valo e o ídolo Fred resolveu dar seu cartão de visitas 
na temporada. Dois gols em 25 minutos para deixar 
tudo igual. A tarde de sexta-feira já estava eletrizante. 
Mas levou a melhor quem está fazendo um Carioca 
de se exaltar. Após lançamento longo, Alef Manga, 
que adora fazer gol bonito, recebeu, driblou Frazan e 
guardou na saída de Marcos Felipe. 3 a 2 para decre-
tar a vitória e colocar o time do técnico Neto Colucci 
com 13 pontos e cada vez mais próximo de carimbar 
a classificação no Cariocão. Grande fase!

 nE teremos o camisa 9 e ído-
lo do Flamengo em campo. 
Gabigol foi relacionado para 
o jogo contra o Boavista, 
hoje. Não era o que a progra-
mação previa, mas o atacan-
te pediu e a comissão técnica 
atendeu. É importante não 
só para o Rubro-Negro, mas 
para a imagem dele após a 
confusão no cassino clandes-
tino. O futebol dá oportuni-
dade para as pessoas renas-
cerem todo fim de semana. E 
é o que Gabriel Barbosa está 
buscando.

GABIGOL TAMBÉM 
RETORNA

A VOLTA DO ARTILHEIRO

 nO Vasco só fez um jogo com 
Cano na temporada atual e ele 
atuou bem pouco contra a Cal-
dense na Copa do Brasil. De-
pois, a comissão técnica deu 
mais tempo para o argentino 
se recondicionar e ficar 100%. 

Muitos na torcida ficaram com 
medo de perder o artilheiro, 
mas ele fica até o fim do ano 
e jogará como titular diante 
do Madureira, hoje. O Gigan-
te precisa dele inspirado para 
conquistar os objetivos.

Dívida do Galo 
é de mais de 
R$ 1 bilhão
Nova diretoria promete transparência 
nas contas e apresentará números

A 
nova gestão do Atlético-
-MG está disposta a ser 
mais transparente em 

suas ações. Pelo menos é a von-
tade do presidente Sérgio Coe-
lho, que anunciou que fará um 
“Galo Business Day” para mos-
trar como está a vida financeira 
do clube, incluindo o balanço 
de 2020, que ainda não foi vota-
do pelo Conselho Deliberativo.

E, uma das coisas que serão 
expostas é o endividamento do 
clube, que supera R$ 1 bilhão. 
A notícia da dívida bilionária 
do Galo foi veiculada pelo Esta-
do de Minas e confirmada pelo 
Lance!.

Houve aumento da dívida, 
saindo dos R$ 746 milhões 
em 2019 para o bilhão, um 
crescimento de mais de R$ 
300 milhões. O mandatário 
atleticano afirmou que dese-
ja colocar o Atlético nos tri-
lhos em cinco anos, tornando 

‘Galo Business Day’ vai mostrar a vida financeira do Atlético-MG

DIVULGAÇÃO/ATLÉTICO-MG

a instituição sustentável 
financeiramente. 

O “Galo Business Day” 
será um evento, ainda sem 
data por conta da pandemia, 
para oferecer informações 
claras do dia a dia do clube 
para a torcida, imprensa e 
patrocinadores.

Colocar as finanças do 
Atlético de forma mais 
transparente pode explicar 
as contratações milionárias 
que o clube vem fazendo des-
de 2020 com a ajuda de um 
mecenas, a MRV, seu prin-
cipal parceiro comercial no 
momento. Essas indagações 
podem ser sanadas com o 
“Galo Business Day”, o que 
pode atrair futuros inves-
tidores, já que o clube terá 
transparência nas suas con-
tas e mostrará o potencial de 
retorno para quem aportar 
recursos no Galo.

POBRE ATLÉTICO-MG...

ANDRE MOREIRA/VOLTA REDONDA/DIVULGAÇÃO

Alef Manga: destaque do Voltaço
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Vasco

Para embalar de vez no Carioca 
Em busca da segunda vitória, Vasco encara o Madureira, único time ainda invicto na competição

A
pós conseguir a sua pri-
meira vitória no Carioca 
contra o Macaé, o Vasco 

enfrenta o Madureira, hoje, às 
15h30, em Los Larios, e preci-
sa vencer para se aproximar do 
G-4. A equipe terá o retorno de 
Germán Cano diante do único 
time ainda invicto no campeo-
nato. Ele foi confirmado, on-
tem, pelo técnico Marcelo Cabo, 
após se lesionar contra o Goiás, 
na última partida do Brasilei-

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

ro - enfrentou a Caldense, pela 
Copa do Brasil, mas ainda não 
jogou no Carioca.

O Cruzmaltino deverá ir para 
campo com Lucão; Léo Matos, 
Miranda, Leandro Castan e 
Zeca; Andrey, Juninho e Mar-
quinhos Gabriel; Talles Magno, 
Gabriel Pec e Germán Cano. 

A chegada de Léo Jabá, ofi-
cialmente apresentado ontem, 
não cessou a busca da direto-
ria para aumentar o poderio 

lou no decorrer da negociação 
com o Vasco que estava em tra-
tamento. A contratação de Mo-
rato aumenta o leque de opções 
de Marcelo Cabo, que ainda não 
pôde contar com Cano desde o 
início em 2021. Na Colina, Mo-
rato terá a concorrência de Léo 
Jabá, Talles Magno, Gabriel Pec 
e Vinícius como alternativa de 
velocidade pelos lados.

Morato iniciou a carreira 
nas categorias de base do São 

Paulo, em Cotia. Sua primeira 
experiência como profissional 
foi no futebol coreano, em 2011. 
No ano seguinte, voltou ao Bra-
sil e rodou por Ferroviária-SP, 
Mogi Mirim, Boa Esporte-MG, 
Cascavel, Ituano até regressar 
ao São Paulo, em 2017, numa 
passagem sem brilho. Ainda de-
fendeu Sport e RB Bragantino 
antes do iminente acerto com o 
Vasco, com a marca de dois gols 
em 34 jogos em 2020.

Livre de 
lesão, 

Cano foi 
confirmado 

no jogo 
contra o 

Madureira

ofensivo do Vasco. E Morato é 
próximo reforço a ser anuncia-
do. Liberado pelo Red Bull Bra-
gantino, o atacante, de 28 anos, 
desembarcou ontem no Rio de 
Janeiro para realizar exames 
médicos, como revelou o ‘ge’. O 
contrato, por empréstimo, tem 
validade até dezembro.  

Recuperado de um incômo-
do no púbis, Morato não deverá 
ter problema na reavaliação clí-
nica. O próprio atacante reve-


