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Marco Antônio e 
Ênio dão a vitória 
ao Botafogo 
diante do Nova 
Iguaçu, pondo 
fim ao jejum 
de triunfos 
alvinegros no 
Carioca. P. 3

acréscimosacréscimos
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Vasco

O 
Vasco anunciou, on-
tem, a contratação de 
Morato, de 28 anos, 

que disputou o último Cam-
peonato Brasileiro pelo Bra-
gantino. O contrato de em-
préstimo do atacante, que é 
quinto reforço do Cruzmalti-
no para a temporada, foi assi-
nado até o fim do ano. Antes 
dele, o clube fechou a con-
tratação do lateral-esquerdo 
Zeca, do zagueiro Ernando, 
do meia Marquinhos Gabriel 
e do atacante Léo Jabá.

A lém do  Bragant ino , 
Morato  teve  passagens 
pelo Mogi Mirim-SP, Boa Es-
porte-MG e Cascavel-PR. Ele 
se destacou pelo Ituano em 
2016 e acabou sendo contra-
tado pelo São Paulo. Depois 
de defender o Tricolor Pau-
lista, ainda passou pelo Spor-
t-PE, voltou ao Ituano-SP e 
depois foi para o Bragantino.

Por falar em reforços, um 
deles já começa a cair nas 
graças da torcida e do técni-
co Marcelo Cabo. Trata-se de 
Zeca, que veio para suprir a 
carência na lateral esquerda, 
um dos principais alvos de 
críticas por parte dos torce-
dores na temporada passada. 

Apesar do pouco tempo 
de Vasco, Zeca vem se des-
tacando no Campeonato Ca-
rioca. Sábado, pela sexta ro-
dada, ele fez um golaço, mas 
lamentou o empate por 2 a 
2 com o Madureira, no jogo 
realizado no estádio Los La-
rios, em Duque de Caxias. O 
gol aconteceu aos 14 minutos 
do segundo tempo. Depois de 
Germán Cano ajeitar a bola, 

REPRODUÇÃO

Cruzmaltino anuncia 
Morato, ex-Bragantino
Atacante, de 28 anos, é o quinto reforço contratado pela diretoria para disputar a temporada de 2021

Morato tem 
contrato de 
empréstimo 
até o fim 
do ano

Com Estadão Conteúdo

Zeca, que é destro, chutou 
muito forte de fora da área 
e acertou o ângulo, fazendo 
2 a 0 para o Gigante da Coli-
na - depois, o Vasco sofreria 
dois gols em cinco minutos, 
ambos de bola parada. 

Zeca, inclusive, deixou o 
seu gol em segundo plano e 
pediu atenção do elenco nes-
te quesito. “Somos um grupo 
e vínhamos conversando so-
bre esses gols de bola parada. 
Sofremos com isso e estamos 
treinando bastante. O time 
estava bem, mas aconteceram 
essas infelicidades”, avaliou, 
acrescentando:

“É claro que eu poderia fa-
lar que estou feliz (por causa 
do gol), mas a gente queria ter 
ganhado o jogo. Vamos traba-
lhar bastante para não ficar 
tomando esses gols de bola 
parada. Nossa equipe buscou 
o gol até o final, não saímos 
com a vitória, mas somamos 
um ponto”, avaliou.

Vale lembrar que, na roda-
da passada, o Vasco venceu o 
Macaé também com golaço de 
fora da área do jovem Matias 
Galarza. Foi do paraguaio o 
primeiro gol do time cruzmal-
tino no sábado, que chutou 
dentro da área após passe de 
Cayo Tenório.

O resultado deixou o Vas-
co com seis pontos ganhos, 
na oitava colocação. O time 
volta a campo amanhã, às 
21h35, no clássico diante do 
Fluminense, remarcado para 
o estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda.
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Virada alvinegra na base da garra
Com gols de Ênio e Marco Antônio, Botafogo bate o Nova Iguaçu e faz as pazes com a vitória no Carioca 

O 
Botafogo não fez uma 
grande exibição contra 
o Nova Iguaçu, ontem, 

em Bacaxá. Mas não faltaram 
emoção e alegria no fim da 
partida para os alvinegros. 
Perdendo até os 45 minutos 
do segundo tempo, o Glorio-
so conseguiu dois gols, virou 
o placar para 2 a 1 e quebrou 
o jejum de três rodadas sem 
vitórias no Campeonato Ca-
rioca. Ênio e Marco Antônio 
fizeram os gols - Vandinho 
descontou.

O Botafogo começou pres-
sionando a saída de bola do 
Nova Iguaçu, sufocando os za-
gueiros e os volante do time 
da Baixada Fluminense. No 

VITOR SILVA / BOTAFOGO

entanto, os atacantes alvine-
gros erravam no último passe 
e tinham dificuldade de criar 
chances de gol. O Nova Iguaçu 
quase fez 1 a 0 aos 11 minutos, 
em finalização de Yan - Dou-
glas Borges fez boa defesa.

Aos 35 minutos, foi a vez de o 
Botafogo quase marcar, só que 
Matheus Babi, sozinho, cabe-
ceou para fora. Pouco antes do 
intervalo, o Nova Iguaçu che-
gou com perigo mais uma vez, 
em chute de Rafinha que des-
viou na defesa e passou perto 
do gol de Douglas Borges.

No segundo tempo, o Bo-
tafogo voltou melhor e criou 
boas chances de abrir o mar-
cador, mas quem balançou a 

vantagem no placar, o Botafo-
go sentiu o golpe e se afobou 
em campo.

Com dificuldades de cons-
truir jogadas ofensivas, o Bo-
tafogo ficava muito exposto 
aos contra-ataques do Nova 
Iguaçu. Porém, quando pa-
recia que seria novamente 
derrotado, aos 45 minutos do 
segundo tempo, o Botafogo 
conseguiu o empate. Após 
cobrança de falta, a bola so-
brou para o jovem Ênio, que 
finalizou bem. Cinco minutos 
depois, Marco Antônio, que 
havia batido a falta para o gol 
de Ênio, garantiu a suada vi-
tória e a heroica virada para o 
Glorioso.

Marco Antônio 
cobrou falta para 

o gol de Ênio e 
fez o segundo 

do Botafogo em 
Bacaxá 

rede foi o Nova Iguaçu. Aos 6 
minutos, Vandinho recebeu 
passe de Rafinha, invadiu a 
área e finalizou para o fundo 
das redes alvinegras. Em des-

Nova Iguaçu Botafogo

DOUGLAS BORGES: Sem culpa no gol 
do Nova Iguaçu, se saiu bem quando 
exigido - NOTA 6

JONATHAN: Deu bobeira no gol do Nova 
Iguaçu, mas salvou o Botafogo em dois 
lances importantíssimos - NOTA 6

MARCELO BENEVENUTO: Teve muito 
trabalho com o ataque do Nova Iguaçu 
- NOTA 5

GILVAN: Falta de entrosamento com o 
companheiro de zaga atrapalhou o seu 
rendimento - NOTA 5

PV: Oscilou bastante durante a partida, 
pode evoluir ainda - NOTA 5,5

RAFAEL NAVARRO: Entrou no fim da 
partida e pouco teve tempo - SEM NOTA

KAYQUE: Correu bastante e lutou no 
meio-campo - NOTA 5

CESINHA: Entrou no fim da partida e 
não teve muito tempo - SEM NOTA

MATHEUS FRIZZO: Mostrou boa 
dinâmica durante boa parte da partida 
- NOTA 5,5

FELIPE FERREIRA: Mostrou qualidade 
técnica e se destacou nas bolas paradas 
- NOTA 6

RONALD: Entrou com disposição e 
ajudou na criação de jogadas - NOTA 6

MARCINHO: Correu bastante e foi 
criativo no primeiro tempo, acabou 
cansando - NOTA 5,5

ÊNIO: Mostrou disposição e foi premiado 
com um gol - NOTA 7

MATHEUS BABI: Teve dificuldades de 
aparecer na partida. Pouco inspirado- 
NOTA 5

WARLEY: Correu bastante, mas 
cometeu muitos erros - NOTA 5

MARCO ANTÔNIO: Entrou no segundo 
tempo, bateu falta do primeiro gol e 
decidiu a partida para o Botafogo - NOTA 8

Marcelo Chamusca - Sua equipe não 
jogou bem, mas suas substituições foram 
decisivas para a virada - NOTA 7,5

BOTAFOGO

ATUAÇÕES

O Botafogo fará um 
jogo decisivo contra o 
Madureira, quarta-
feira, na luta por 
uma vaga no G-4 do 
Campeonato Carioca
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Flamengo

‘Saio muito 
satisfeito’, 
diz Mauricio 
Souza
Técnico do sub-20, que agora passa o 
bastão para Rogério Ceni, afirma que 
experiência foi muito positiva

O 
empate por 1 a 1 contra 
o Boavista no último sá-
bado foi o último jogo 

do Flamengo sob comando 
de Mauricio Souza. O técni-
co do sub-20 afirmou ter sido 
positiva a experiência no pro-
fissional. A partir da próxima 
partida, Rogério Ceni volta ao 
comando da equipe.

“Experiência positiva. De-
monstramos superioridade 
contra todos os adversários. 
Avaliamos todos os núme-
ros, não só resultado. O que 

apresentamos nesses jogos 
foi superioridade em relação 
aos resultados. Saio muito 
satisfeito”.

A partida contra o Boavis-
ta foi a primeira de Gabigol 
na temporada 2021. “Foi ex-
tremamente tranquilo. Ele 
dispensa comentários. É ex-
tremamente profissional. É 
só ver o que ele já conquistou. 
Relação foi ótima. Torço mui-
to para o sucesso dele”, anali-
sou Mauricio.

Mauricio Souza 
avalia que o 

Rubro-Negro 
mostrou 

superioridade 
sobre os rivais 

no início do 
Carioca

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Ele também comentou so-
bre Michael e Vitinho: “São 
dois atletas que querem mui-
to adquirir a melhor forma. 
Esses atletas não têm jogado 
90 minutos há muito tempo. 
Eu tenho certeza de que são 
jogadores que querem dar a 
volta por cima, pois têm mui-
to talento. Estão o tempo todo 
trabalhando, ouvindo infor-
mação, trocando.”

Mauricio ainda falou so-
bre seus planos no clube ru-
bro-negro: “Sou treinador do 
sub-20 do Flamengo. Volto ao 
sub-20. Fizemos alguns pla-
nos de fazermos alguns trei-
nos juntos do sub-20 com o 
profissional, pelo fato de o 
elenco estar reduzido. Mas 
sigo no sub-20”.

Após o empate por 1 a 1 
contra o Boavista, o Flamen-
go reassumiu a liderança da 
competição, empatado em 
pontos em o Volta Redonda. 
Titular durante os 90 minu-
tos, Gabigol detonou o esta-
do do gramado de Bacaxá. 
“Todos viram o estado do 
gramado. A gente também, 
quando viu, tomou um sus-
to. Realmente, é muito ruim. 
Acho que podem melhorar. 
Isso atrapalhou a nossa posse 
de bola, finalização… “, disse 
o atacante.

Há planos de que 
os times sub-20 e 
profissionais treinem 
juntos, pelo fato de o 
elenco estar reduzido

 N Em busca de transferências 
para melhorar o momento finan-
ceiro do clube, o Flamengo pode 
encontrar nas vendas de dois jo-
gadores emprestados um auxí-
lio. Valorizados, o lateral-direito 
Rodinei e o volante Piris Da Motta 
devem retornar ao clube carioca 

nos próximos meses, mas o Rubro-
-Negro espera conseguir vendê-los 
na próxima janela de transferências.

Piris da Motta defende o Gençler-
birligi, da Turquia. O seu contrato de 
empréstimo vai até junho de 2021. O 
clube turco tem uma opção de com-
pra no valor de 3,5 milhões de euros 
(cerca de R$ 23,82 milhões), mas 
não deverá exercer essa opção por-
que vive uma situação financeira 
delicada. Com 26 jogos e quatro gols, 
o paraguaio está valorizado e, por 
conta disso, o Flamengo aposta que 
irá receber uma oferta pelo jogador 
na próxima janela de transferências.

Rodinei vive bom momento no 
Internacional. Com contrato de 
empréstimo até abril deste ano, 
o jogador não deverá ser com-
prado pelo Colorado. Apesar do 
bom momento no clube gaúcho, 
o valor pedido pelo Flamengo 
para a transferência é considera-
do alto para os padrões do Inter. 
O Rubro-Negro deseja 4 milhões 
de euros (R$ 27,23 milhões) pelo 
lateral. O Flamengo pode ampliar 
o empréstimo com o Internacio-
nal, mas o Rubro-Negro planeja 
receber uma oferta pelo lateral na 
próxima janela de transferências.

CLUBE PLANEJA VENDER RODINEI E PIRIS DA MOTTA 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 
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Fluminense 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 /SEXTA

Fluminense 2 x 3 Volta Redonda Bacaxá

6ª RODADA / SÁBADO

Vasco 2 x 2 Madureira Los Larios

Bangu  0 x 0 Resende Laranjão

Boavista 1 x 1 Flamengo Bacaxá

6ª RODADA / ONTEM

Portuguesa 3 x 0 Macaé Giulite Coutinho

Nova Iguaçu 1  x 2 Botafogo Bacaxá

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 13 6 4 1 1 10 3 7

 2º Volta Redonda 13 6 4 1 1 8 5 3

 3º Portuguesa-RJ 10 6 3 1 2 7 2 5

 4º Madureira 10 6 2 4 0 6 4 2

 5º Fluminense 9 6 3 0 3 7 8 -1

 6º Botafogo 9 6 2 3 1 6 4 2

 7º Resende 8 6 2 2 2 4 8 -4

 8º Vasco 6 6 1 3 2 8 8 0

 9º Nova Iguaçu 6 6 1 3 2 5 6 -1

 10º Boavista 6 6 1 3 2 5 6 -1

 11º Bangu 5 6 1 2 3 1 4 -3

 12º Macaé 1 6 0 1 5 2 11 -9

Tricolor trabalha para 
recuperar equilíbrio 

D
ois dias após ser derro-
tado pelo Volta Redon-
da, o Fluminense vol-

tou aos treinos para iniciar 
a preparação para o clássico 
diante do Vasco. Após levar 
três gols em Bacaxá, o Tricolor 
vai trabalhar para recuperar o 
equilíbrio que tinha entre os 
setores de defesa e de ataque 
no término do Brasileiro sob 
o comando de Marcão.

Ao analisar a derrota para 
o Volta Redonda, o treinador 
Roger Machado afirmou que a 
forma de atacar do Fluminen-
se desencadeou na maneira 
como o clube carioca se de-
fendeu na partida. Os gols do 
Voltaço aconteceram em fa-
lhas graves da defesa tricolor.

“O fato de termos sofrido 
defensivamente, nos contra-

O técnico Roger Machado tem um clássico pela frente, amanhã, diante do Vasco, no Raulino de Oliveira

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

-ataques foi pela forma como 
atacamos. Atacamos com um 
número de jogadores alto, o 
que nos proporcionou criar 
oportunidades de gols. Mas 
acabamos desta mesma for-
ma não tomando os cuidados 
defensivos como a proteção 
do cinturão de defesa para os 
contra-ataques, expondo mui-
to o nosso campo a jogadas de 
velocidade do adversário. En-
tão uma coisa esteve ligada 
a outra. Assim como defen-
der bem está ligado ao ataque 
muitas vezes, atacar bem está 
ligado à defesa”, afirmou.

Com nove pontos em cinco 
jogos no Carioca, o Fluminen-
se precisa vencer o Cruzmal-
tino para seguir na luta pelas 
primeiras posições da compe-
tição. Além disso, o Tricolor 

mira a disputa da Libertadores 
que começa no próximo mês. 
O torneio é o principal foco da 
equipe de Roger Machado na 
primeira parte da temporada.

O Tricolor pode ter mais 
dois retornos para o clássico 
contra o Vasco. Além do za-
gueiro Luccas Claro, que vol-
tou a treinar com bola, o meia 
Miguel e o atacante Fernando 
Pacheco, que estavam isola-
dos, retornaram às atividades 
normalmente. A dupla não 
foi relacionada para o último 
jogo, contra o Volta Redonda, 
pois ainda havia tido poucas 
sessões de treinamentos. Para 
o clássico de amanhã, no Es-
tádio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda, devem ser 
opções para o técnico Roger 
Machado.

Time do técnico Roger Machado busca a sintonia entre o 
ataque e a defesa que a equipe mostrava ao fim do Brasileiro
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Lewis Hamilton 
conquista o 
GP do Bahrein
Heptacampeão mundial supera 
Verstappen em final espetacular 

Max Verstappen dominou a 
pré-temporada, foi soberano 
nos treinos livres e conquistou a 
pole position para o GP do Bah-
rein. Mas quem venceu a pri-
meira corrida de 2021 da Fór-
mula 1 foi o piloto que está mais 
acostumado a ficar no topo: Le-
wis Hamilton. Os dois travaram 
um duelo sensacional no fim da 
corrida no circuito de Sakhir, de 
modo que o holandês chegou 
a assumir a dianteira faltando 
três voltas para o fim, mas viu o 
heptacampeão mundial reassu-
mir a dianteira e cruzar a linha 
de chegada em primeiro. Valt-
teri Bottas chegou em terceiro 
e completou o pódio.

Na volta 53, Verstappen fez 
uma ultrapassagem notável em 
cima de Hamilton, mas usou 
o limite de pista da curva 4 e, 
como levou vantagem, decidiu 
devolver a posição, retornando 
para o segundo lugar. Nos gi-
ros seguintes, o atual campeão 

Lewis Hamilton festeja a vitória na abertura da temporada da F-1

AFP

conseguiu segurar as inves-
tidas do arrojado adversário 
e manteve a liderança até o 
fim para conquistar na aber-
tura da temporada uma vi-
tória marcante, a 96ª de sua 
carreira.

De quebra, acostumado 
a pulverizar recordes, o bri-
tânico alcançou mais uma 
marca expressiva em sua 
carreira. Ele se tornou o pi-
loto com mais voltas na li-
derança da Fórmula 1 ao 
alcançar 5.112 na volta 43 e 
superar as 5.111 do lendário 
Michael Schumacher. “Max 
estava em cima de mim no 
fim, foi uma das corridas 
mais difíceis que já fiz, então 
estou muito grato por isso”, 
celebrou Hamilton, que clas-
sificou a prova como uma 
das mais espetaculares de 
que já fez parte.

FÓRMULA 1 a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO/ VRFC

VOLTAÇO MARCA PRESENÇA

HOMENAGEM  
NA SUPERCOPA

PEDALADAS

 N Flamengo e Palmeiras 
jogarão no dia 11 de abril, 
no Estádio Mané Garrin-
cha, em Brasília, pela Su-
percopa do Brasil, com a 
possibilidade da presença 
de público. A ideia é abrir 
sete mil lugares para pro-
fissionais da linha de fren-
te da saúde devidamente 
vacinados contra o novo 
coronavírus. A iniciativa 
merece aplausos, mas res-
ta saber como evitar a in-
vasão dos bicões, que, para 
driblar o controle de aces-
so, serão capazes até mes-
mo de aparecer de jaleco e 
estetoscópio, ou pilotando 
uma ambulância.

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

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

 NUltrapassando a metade 
da primeira fase do Cario-
ca, com 13 pontos ganhos 
em 18 disputados, incluin-
do no cardápio importante 
vitória sobre o Fluminense 
por 3 a 2, o Volta Redonda é 
destaque. Se chegar entre os 
quatro classificados promete 
assustar os papões e brigar 
pelo título com o Flamengo, 
que é cotado na bolsa como 
grande favorito, mesmo 
mantendo sua equipe titu-
lar em treinamento. O Vas-
co acusou o golpe da queda 
para a Série B do Brasileiro 

e paga o preço de ter que re-
montar o elenco dentro da 
competição estadual para 
baixar o custo operacional. O 
Botafogo, remodelado dentro 
da nova realidade financeira, 
pensa mais em ajustes ten-
do como objetivo se prepa-
rar para tentar voltar à elite 
nacional. Apesar da derrota 
para o Volta Redonda, vejo o 
Fluminense como candida-
to a uma das quatro vagas na 
fase semifinal. Está pintan-
do a possibilidade de termos 
dois primos ricos e dois po-
bres na fase final do Cariocão.

 N Argentina e Bolívia se 
juntam a Peru e Colôm-
bia nas restrições a voos 
procedentes do Brasil, o 
que pode interferir na 
programação dos jogos 
da Copa Libertadores.

 N O Grêmio acertou um 
contrato de cinco anos 

com o atacante colombiano 
Borré, do River Plate.

 N Manifestantes protestam 
contra a realização dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, 
a partir de 23 de julho, 
durante a peregrinação 
da tocha, que começou na 
quinta-feira.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Mais importante do que 
os resultados nos jogos no 
Cariocão, o desempenho 
dos garotos revela o bom 
trabalho de base que for-
talece o lema ‘Craque o Fla-
mengo Faz em Casa’.

 N O Vasco perdeu tempo 
e dinheiro na tentativa 
de anular o resultado de 
campo do jogo com o In-
ternacional. A derrota 
no Tapetão era mesmo 
inevitável.

Colaborou Fulano de tal


