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Tropeço
na volta de

Gabigol
No primeiro jogo do atacante
na temporada 2021, Flamengo
apenas empata em 1 a 1 com o
Boavista. Mesmo assim, o RubroNegro é líder do Carioca. P. 3
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Nova Iguaçu

S

em vencer há três partidas no Campeonato
Carioca, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu desejando se recuperar na competição. O confronto entre as
equipes será hoje, às 18h, e vai
acontecer no estádio do Boavista, em Bacaxá, na Região
dos Lagos do Rio.
O Botafogo deverá contar
com a reestreia do zagueiro
Joel Carli na partida contra
o Nova Iguaçu. O argentino
deve formar dupla com Gilvan, contratado junto ao Atlético-GO. Titular no clássico
diante do Flamengo, Kanu
está suspenso, enquanto
Marcelo Benevenuto vive um
mau momento e deve perder
a posição.
O técnico Marcelo Chamusca deve escalar o Botafogo para a partida com Douglas Borges; Jonathan, Joel
Cali, Gilvan e PV; José Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Warley, Marcinho e Matheus Babi.
Com os mesmos seis pontos
do Botafogo, o Nova Iguaçu
está invicto desde a primeira
rodada, quando perdeu para
o Flamengo por 1 a 0, com um
gol no fim da partida. A equipe da Baixada Fluminense
quer confirmar a boa fase e
surpreender o Glorioso.

Sem vencer há três jogos,
Alvinegro quer se recuperar
Time do técnico Marcelo Chamusca enfrenta o Nova Iguaçu, em Bacaxá
VITOR SILVA/BOTAFOGO

BABI EM ALTA

O Athletico entrou de vez na
briga para contratar o atacante Matheus Babi, que está emprestado pelo Serra Macaense
ao Botafogo e que desperta o
interesse de diversos clubes.
De acordo com o site “GE”, o
Furacão formalizou uma proposta por 60% dos direitos
econômicos do jogador.
“Não posso abrir valores,
mas o Athletico já apresentou
uma proposta. O Babi está feliz no Botafogo, tem respeito por um clube que abriu as
portas para ele. Até por isso,
ele só sai se vier algo que beneficie o Botafogo, só sai pela
porta da frente”, explicou o
empresário Bruno Martins
ao site “GE”.

Botafogo

O técnico
Marcelo
Chamusca
deve contar
com Carli
na partida
de hoje
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Flamengo

Boavista
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Mengão
perde muitas
chances e
só empata
Rubro-Negro conta com a volta de
Gabigol, mas fica no 1 a 1 com o Boavista.
Mesmo assim, lidera o Carioca

O

Flamengo entrou em
campo contra o Boavista querendo vencer
para retomar a liderança do
Carioca. O Rubro-Negro voltou para a primeira colocação,
porém, a vitória não veio. Em
uma partida em que perdeu
muitas chances de gol, a equipe comandada por Mauricio
Souza ficou no empate por 1
a 1 contra o clube de Bacaxá.
Em seu primeiro jogo na
temporada, Gabigol não teve
uma atuação do nível que os

A liderança ficou nas
mãos do Flamengo
por conta do saldo de
gols: sete contra três
do Volta Redonda
torcedores estão acostumados. O atacante demonstrou
falta de ritmo na partida. O
resultado levou o Rubro-Negro aos 13 pontos. A liderança
ficou nas mãos do Flamengo
por conta do saldo de gols.
Com a mesma pontuação, o
Volta Redonda tem três gols
de saldo, enquanto o Flamengo tem sete.
Tentando recuperar a liderança do Campeonato Carioca, o Flamengo começou

mais em cima a partida contra o Boavista. Apesar do domínio inicial, quem saiu na
frente foi o Boavista. Aos 22
minutos, o lateral-esquerdo
Jean recebeu na entrada da
área e finalizou, sem chances
de defesa para o goleiro Hugo
Souza.
O empate rubro-negro não
demorou muito a acontecer.
Michael fez cruzamento pela
esquerda, Vitinho dominou e
finalizou, a bola chegou a tocar na trave, antes de morrer
no fundo das redes dos goleiro Klever.
O segundo tempo começou com o Flamengo pressionando novamente. Aos 22
minutos, Rodrigo Muniz teve
uma chance incrível e perdeu. Após levantamento de
Vitinho, Michael brigou com
a defesa do Boavista e a bola
sobrou para o artilheiro do
Carioca, e o atacante tirou de
Klever, mas a bola saiu, raspando a trave.
A partida caiu de ritmo nos
últimos minutos. Mauricio
Souza e Leandrão até fizeram
mudanças na equipe para
dar uma acelerada nas duas
equipes, mas nada mudou.
O empate persistiu e acabou
sendo o resultado da partida
em Bacaxá.

Flamengo entrou em
campo disposto a assumir
a liderança, mas tropeçou
em Bacaxá
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Vasco
DIVULGAÇÃO / MADUREIRA

Vasco x
Madureira:
boa partida
em Los Larios

P

or muito pouco, o último
invicto do Carioca não
caiu, mas o Madureira
segue sem derrotas. Em boa
partida realizada em Xerém,
o Vasco e o Tricolor Suburbano ficaram no empate por 2
a 2. O resultado foi melhor
para o Madureira, que estava
perdendo a partida por dois
gols de diferença e reagiu no
segundo tempo.
A equipe de Marcelo Cabo
teve uma boa atuação ofensiva, principalmente no primeiro tempo. No entanto, a
defesa deu bobeira na segunda etapa e permitiu a reação
do Madureira. Matías Galarza
e Zeca fizeram os gols do Vasco, enquanto Victor Feitosa e

Maurício Barbosa marcaram
para o Tricolor Suburbano.
O jogo começou com o Vasco
indo para cima do Madureira.
Germán Cano recebeu belo passe e ficou cara a cara com Felipe
Lacerda, o goleiro do Tricolor
Suburbano fechou bem e o argentino acabou finalizando em
cima do adversário e acabou facilitando a defesa.
Aos 26 minutos, o Vasco
abriu o placar em bela jogada. Marquinhos Gabriel deu
belo lançamento para Cayo
Tenório, o lateral-direito foi
no fundo e tocou para Matías
Galarza que finalizou sem defesa para o goleiro do Madureira, Felipe Lacerda.
O segundo tempo come-

Cruzmaltino
dá bobeira e
cede empate
Clube da Colina chega a abrir 2 a 0 no placar contra o
Madureira, em Los Larios, mas permite a reação do Tricolor
Suburbano, que segue sem perder no Campeonato Carioca
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Madureira
LUIS MIGUEL FERREIRA/MADUREIRA EC

ATUAÇÕES

ATACANTE DO
VOLTAÇO ESTÁ
NA MIRA

NOME DO CLUBE2
LUCÃO: Teve pouco trabalho e sem
culpa nos gols do Madureira.
NOTA 5,5

O Madureira
reagiu e se
manteve invicto
no Carioca

çou em um ritmo menor. O
Vasco voltou mais recuado,
chamando o Madureira, mas
a equipe de Conselheiro Galvão tinha dificuldades para
furar o bloqueio cruzmaltino. Aos 14 minutos, o Vasco
conseguiu o segundo gol para
dar tranquilidade na partida.
Reforço do clube carioca para
a temporada, o lateral-esquerdo Zeca acertou um belíssimo
chute, sem chances de defesa
para o goleiro Felipe Lacerda.
Com dois gols atrás do placar, o Madureira não desistiu
e conseguiu diminuir aos 23
minutos. Após cobrança de
falta de Juninho, Victor Feitosa desviou a trajetória da
bola e matou o goleiro Lucão,

que não conseguiu fazer a defesa. O gol fez o Cruzmaltino
passar por um apagão na partida. Quatro minutos depois,
novamente em jogada de bola
aérea, Maurício Barbosa apareceu para cabecear livre e
empatar o jogo em Xerém.
O empate do Madureira deixou a partida aberta nos últimos minutos. Marcelo Cabo fez
mudanças para tentar dar uma
cara diferente ao Vasco nos
momentos finais, mas as substituições não surtiram muito
efeito. O Cruzmaltino teve boas
chances com Tiago Reis, Vinicius e Cano, mas os jogadores
não conseguiram concluir para
o fundo das redes. Com isso, a
partida terminou empatada.

N Carrasco do Fluminense
ao marcar o gol que deu a
vitória do Volta Redonda na
partida válida pelo Campeonato Carioca na sexta-feira, o
atacante Alef Manga está na
mira do Vasco. De acordo com
informações do canal “Atenção Vascaínos!”, o jogador
vem sendo observado pelo
Cruzmaltino.
Alef Manga tem 26 anos,
e defende o Volta Redonda
desde o ano passado. Em 16
jogos pelo clube do Vale do
Aço, o atacante marcou 11
vezes. Nascido em Santos, o
jogador já defendeu a Portuguesa, de São Paulo, o ASA,
de Alagoas, e o Resende. O
atleta também teve uma experiência no Oliveirense, de
Portugal.
Além de Manga, o Cruzmaltino tem outro jogador
do Volta Redonda na mira.
O lateral Luiz Paulo, de 27
anos, vem sendo observado
pelo clube carioca. Com passagens pelo Athletico-PR e
pelo CRB, o jogador chegou
ao Voltaço em 2021.

MARCELO CABO ELOGIA ATUAÇÃO
N Até os 20 minutos do segundo
tempo, o Vasco parecia encaminhar a sua segunda vitória seguida no Carioca. Mas, em quatro
minutos, o Cruzmaltino permitiu
o empate do Madureira. O treinador Marcelo Cabo lamentou o
tropeço em Xerém, mas elogiou
seus jogadores.
“O Vasco fez grande partida, e o resultado foi muito ruim.
Estamos em processo de evolução do Macaé para cá. O mais
importante é que os meninos
superaram a adversidade, como
o gramado alto, que dificulta
o melhor passe. Fizemos uma

grande partida, os números são
todos favoráveis ao Vasco”.
O comandante alertou para a
forma como os gols do Madureira
aconteceram e fez críticas à arbitragem: “Infelizmente, tomamos
dois gols na bola parada. No primeiro, o rapaz errou o chute e no
outro houve um erro de encaixe.
Depois do 2 a 2, tivemos várias
chances. Lamento a postura do
quarto árbitro, e o Alfredo o pressionou no primeiro tempo. No
lance do primeiro gol, não tem
falta e sai o gol. O quarto árbitro
mandou me dar amarelo. Qual o
critério então?”.

CAYO TENÓRIO: Deu assistência
para o primeiro gol do Vasco e
participou bem ofensivamente.
NOTA 6

MIRANDA: Teve trabalho com o
ataque do Madureira, mas se saiu
bem na maioria dos lances.
NOTA 5,5

ULISSES: Entrou em um momento
complicado do jogo e não teve boa
atuação. NOTA 3,5
RICARDO GRAÇA: Não se acertou
com Ulisses e esteve abaixo do nível
habitual. NOTA 4,5
ZECA: Boa atuação ofensiva e um
lindo gol. NOTA 6,5
BRUNO GOMES: Mostrou a
disposição de sempre e teve atuação
segura. NOTA 5,5
CAIO LOPES: Manteve o nível de
Bruno e não comprometeu. NOTA 5,5
MATÍAS GALARZA: Muita
movimentação e categoria. Além de
fazer um gol, foi o melhor do Vasco.
NOTA 7,5

CARLINHOS: Correu bastante, se
esforçou e conseguiu contribuir para
a equipe. NOTA 6
TIAGO REIS: Entrou no fim e teve
uma grande chance de fazer o gol da
vitória. NOTA 5,5
MARQUINHOS GABRIEL: Mais
uma boa atuação, mostrou categoria
e deu belos passes. NOTA 6,5
LARANJEIRA: Deu mais força
ofensiva ao Vasco nos últimos
minutos. NOTA 5,5
GABRIEL PEC: Ajudou bastante na
movimentação ofensiva da equipe.
NOTA 6

VINICIUS: Entrou no fim e também
teve uma grande chance de decidir,
mas perdeu. NOTA 5,5
GERMAN CANO: Voltando a ser
titular, perdeu duas chances que não
costuma errar. NOTA 5
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tabelaçoaço

Fluminense
LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE

n site: www.odia.com.br

TAÇA GUANABARA 2021
1º
2º
3º
4º
5º
6º
1º
2º
3º
4º
5º
6º

CLASSIFICAÇÃO
CLUBES
PT
Flamengo
13
Volta Redonda 13
Madureira
10
Fluminense
9
Resende
8
Portuguesa-RJ 7
Botafogo
6
Vasco
6
Nova Iguaçu
6
Boavista
6
Bangu
5
Macaé
1

Semifinalistas

J
6
6
6
6
6
5
5
6
5
6
6
5

V
4
4
2
3
2
2
1
1
1
1
1
0

E
1
1
4
0
2
1
3
3
3
3
2
1

Taça Rio

1
1
0
3
2
2
1
2
1
2
3
4

D
10
8
6
7
4
4
4
8
4
5
1
2

GP
3
5
4
8
8
2
3
8
4
6
4
8

GC

S

7
3
2
-1
-4
2
1
0
0
-1
-3
-6

Zona neutra

Rebaixamento

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

O atacante Fred marcou dois gols na partida de sexta-feira contra o Volta Redonda, em Bacaxá

Apesar da derrota,
Fred anima o Tricolor
Atacante marcou duas vezes na partida contra o Volta
Redonda. Avaliação no clube é que ele vem rendendo bem
primeiro jogo com a equipe titular no Campeonato Carioca não saiu como
o esperado para os torcedores
do Fluminense. No entanto, é
possível ver algo de positivo na
partida contra o Volta Redonda. O atacante Fred, de 37 anos,
marcou dois gols no mesmo
jogo pela primeira vez desde
que retornou ao Tricolor.
Com as duas bolas colocadas dentro da rede, o atacante se aproximou de se tornar
o segundo maior artilheiro da
história do Fluminense. O ídolo tricolor tem 179 gols, seis a
menos que Orlando Pingo de
Ouro. Em sua segunda passagem pelo clube das Laranjeiras,
Fred tem 7 gols em 29 jogos.
A avaliação no Fluminense é
de que, após um começo com-

O

plicado, com problemas físicos,
o ídolo do Fluminense vem
rendendo muito bem. O centroavante terminou de forma
positiva a última temporada,
marcando contra o Fortaleza e
começou da mesma maneira o
Carioca, fazendo dois gols.
Na terça-feira, o atacante
deverá estar em campo contra o Vasco, clube que levou o
seu primeiro gol quando Fred
retornou ao Fluminense, no
Brasileiro de 2020. O Tricolor
tentará buscar uma vitória para
lutar para conseguir uma vaga
no G-4 do Campeonato Carioca.
LUCCAS CLARO

Na derrota para o Volta Redonda, os torcedores do Fluminense sentiram muito a falta do zagueiro Luccas Claro.

Único titular a não entrar em
campo na partida da última
sexta-feira, o defensor, de 29
anos, treinou com bola em atividade de ontem, sem a presença dos titulares, e pode enfrentar o Vasco na terça-feira.
O zagueiro não entrou em
campo na partida contra o
Volta Redonda porque sentiu
dores na coxa. Luccas Claro foi
um dos principais destaques do
Fluminense na última temporada. Contratado em 2019 e visto como desconfiança por boa
parte dos torcedores, o defensor formou uma dupla de zaga
muito elogiada ao lado de Nino
no último Brasileiro. Contra o
Volta Redonda, o Fluminense
até demonstrou boa movimentação ofensiva, mas deixou a
desejar em termos defensivos.

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
4ª RODADA

LOCAL

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

1 x
Vasco
5ª RODADA / TERÇA

1

Botafogo

São Januário

x

0

Volta Redonda

Trabalhador

0 x
Boavista
5ª RODADA /QUARTA

2

Fluminense

Elcyr Resende

1

x

0

Bangu

Conselheiro Galvão

3

x

1

Macaé

São Januário

2

Flamengo

Nilton Santos

0 x
Nova Iguaçu
6ª RODADA /ONTEM

0

Portuguesa

Laranjão

2 x
Fluminense
6ª RODADA / ONTEM

3

Volta Redonda

Bacaxá

Resende

Madureira

1

Vasco
0 x
Botafogo
5ª RODADA /QUINTA

Vasco

2

x

2

Madureira

Los Larios

Bangu

0

x

0

Resende

Laranjão

Boavista

1

x

1

Flamengo

Bacaxá

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO
6ª RODADA / HOJE
Portuguesa
x Macaé
Nova Iguaçu
x Botafogo

HORA

LOCAL

15h30
18h

Giulite Coutinho
Bacaxá
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Max Verstappen
festeja o primeiro
lugar no grid
na abertura da
Fórmula 1

Verstappen larga na pole no Bahrein
Holandês da Red Bull superou o heptacampeão Lewis Hamilton para liderar a sessão classificatória

D

ominante na pré-temporada da Fórmula 1 e
em todos os primeiros
treinos para o GP do Bahrein,
Max Verstappen confirmou o
ótimo momento e conquistou a
pole para a primeira corrida da
temporada. O holandês da Red
Bull superou o heptacampeão
Lewis Hamilton para liderar
de maneira categórica a sessão
classificatória de ontem, com o
tempo de 1min28s997, o melhor
do fim de semana.
Confortável no circuito de
Sakhir, Verstappen conquistou sua quarta pole na carreira
e reforçou que está preparado
para ser um forte candidato a
destronar o domínio da Merce-

des estabelecido na categoria.
A Red Bull, que se acostumou
a sofrer no início das últimas
temporadas, não largava na posição de honra do grid na corrida de abertura do campeonato
desde 2013.
“Nós tivemos uma excelente
pré-temporada, mas não havia
garantias de que isso se repetisse em fins de semana de corrida. O vento muda muito em
todas as sessões, é difícil achar
o acerto do carro, mas até agora ele vem sendo perfeito e eu
estou muito feliz com a pole”,
disse Verstappen. “A primeira
volta no Q3 foi muito boa, mas
eu sabia que poderia melhorar.
Vamos procurar uma largada

O vento muda muito
em todas as sessões,
é difícil achar o acerto
do carro, mas até
agora ele vem sendo
perfeito e eu estou
muito feliz com a pole
MAX VERSTAPPEN,
Piloto da Red Bull

limpa para seguir em frente
amanhã (hoje)”, acrescentou.
A Mercedes não errou na
sessão classificatória, ofereceu o máximo, como destacaram Hamilton e Valtteri Bottas depois da atividade, mas
não foi capaz de bater a Red
Bull. Atual campeão, o piloto
britânico foi o segundo colocado, 0s388 mais lento que o
pole, e o finlandês fechou em
terceiro, a 0s589 do holandês.
O francês Pierry Gasly, da
AphaTauri, teve bom desempenhou e vai largar em quarto, fechando a segunda fila.
O australiano Daniel Ricciardo, estreante na McLaren, e
seu parceiro de equipe, o bri-

tânico Lando Norris, vêm na
sequência, na quinta e sexta
colocações. A melhor Ferrari
foi o espanhol Carlos Sainz Jr,
que sairá do oitavo posto.
De volta à principal categoria do automobilismo mundial,
Fernando Alonso conseguiu
ficar entre os dez primeiros.
Guiando a Alpine, o espanhol
vai largar em nono no grid. O
canadense Lance Stroll, da Aston Martin, fechou o top 10.
A corrida no Bahrein, a primeira das 23 etapas previstas
para a temporada de 2021 da
Fórmula 1, começa às 12h de
hoje (horário de Brasília) e
terá exibição ao vivo da Band
na TV aberta.
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a palinha do apolinho

LUTO

Jornalista Paulo
Stein morre
aos 73 anos
Ele estava internado deste a última
quarta-feira e não resistiu à covid-19

O

jornalista esportivo Paulo Stein morreu ontem,
aos 73 anos, por complicações do novo coronavírus.
Na última quarta-feira, ele recorreu ao Hospital Rocha
Maia, em Botafogo, onde foi
diagnosticado com síndrome
respiratória e transferido para
o Hospital Estadual Anchieta,
na Zona Portuária do Rio.

Referência do jornalismo esportivo, Paulo Stein
foi durante muitos anos
narrador e comentarista
da TV Manchete, SportTV, entre outra emissoras
e colunista de futebol de
jornais. O comunicador
deixa a filha jornalista
Natasha Stein e a esposa
Viviane Stein.
REPRODUÇÃO

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

Washington Rodrigues
DIVULGAÇÃO/TWITTER MARACANÃ

TEMPO DE RISCO TOTAL
N Nos filmes do Velho Oeste,
John Wayne sozinho, contando apenas com um rifle,
continha ataques dos peles
vermelhas, derrubando todos sem deixar cair o chapéu,
e havia a figura do mercador,
que viajava pelas cidades
com sua carroça e tudo o que
alguém pudesse precisar.
Restou à CBF e às federações
voltarem no tempo botando
as carroças na estrada para
tentar driblar as restrições
das autoridades estaduais
e municipais para manter a
bola rolando. São Paulo, Mi-

ALERTA PARA
JOVENS TALENTOS
NA

crise mundial gerada
pela pandemia do coronavírus atinge a todos, mas
quem tem mais, claro, sofre
menos. O assédio dos ricos
clubes europeus seduzindo nossos jovens jogadores
será inevitável. Com a crise e o sufoco de constatar
as fontes de arrecadação
secando vertiginosamente, não vejo como nossos
dirigentes possam resistir
aos ataques e investidas a
nossos viveiros de craques
e não duvido de que comemorem como única solução para o momento difícil
que vivemos. Novos tempos do futebol.

nas Gerais e Paraná foram os
primeiros a proibir a realização de jogos de futebol. O
Estado do Rio acompanhou
parcialmente, fechando Rio
e Niterói. No Rio Grande do
Norte, a federação foi radical
e cancelou o Campeonato Potiguar. O momento exige medidas duras, todos concordamos que se trata da luta pela
vida, o problema está nas
consequências. Temo que as
medidas restritivas tenham
que ser estendidas e poucos
clubes pelo país terão fôlego
para enfrentar a paralisação.

PEDALADAS
N O Botafogo usa o Campeonato Estadual para
montar a equipe que vai
enfrentar as dificuldades
da Segundona do Brasileiro. O técnico Marcelo
Chamusca sabe que precisa de mais.
N O recurso do Vasco

BOLA DENTRO
NO

atacante Hulk surpreende pelo empenho
nos treinamentos do Atlético-MG. O cara parece disposto e, se continuar nessa
batida, poderá pensar até
em Seleção. Tite de olho.

Paulo Stein foi uma grande referência do jornalismo esportivo
Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

ELIMINATÓRIAS DA COPA

PORTUGAL E BÉLGICA TROPEÇAM
Após vencerem em suas estreias, as seleções de Portugal
e da Bélgica tropeçaram ontem pela segunda rodada das
Eliminatórias Europeias da
Copa do Mundo de 2022, que
será realizada no Catar. Ambas
jogaram fora de casa e apenas

empataram. Os portugueses
até saíram na frente contra a
Sérvia e abriram 2 a 0, mas permitiram a reação dos anfitriões
para o placar final de 2 a 2. Em
Praga, os belgas tiveram que
correr atrás da igualdade por
1 a 1 com a República Tcheca.

querendo anular o jogo com
o Internacional foi recusado.
Caso encerrado.
N O técnico Roger Machado
mexe o tabuleiro para achar
posição para Ganso no time
do Fluminense. Vejo como
boa opção para o segundo
tempo em alguns jogos.

BOLA FORA
N Estranha a demora na
recuperação de lesionados no Flamengo. Pedro
joga seis minutos e sai,
Rodrigo Caio entra e sai,
Diego Alves faz tempo
que não joga.

