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Em clássico movimentado, Fluminense e Vasco empatam, com gols dos artilheiros Fred e Cano. Resultado não 

ajuda o Tricolor e deixa o Cruzmaltino em situação complicada para avançar às semifinais do Carioca. P. 4 e 5

Um pontinho Um pontinho 
mais ou menosmais ou menos
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Fogão tem parada 
dura hoje contra o 
invicto Madureira
Em busca da segunda vitória consecutiva na competição, 
Alvinegro quer embalar para tentar voltar ao G-4 do Carioca

A
pós vencer nos últimos 
minutos o Nova Igua-
çu e quebrar um jejum 

de três jogos, o Botafogo tem 
parada duríssima hoje pelo 
Campeonato Carioca. No Es-
tádio Giulite Coutinho, às 
17h, o Glorioso vai encarar o 
Madureira, único invicto na 
competição. O Glorioso vai em 
busca da sua segunda vitória 
consecutiva e, caso consiga, 
poderá entrar no G-4 do Ca-
rioca. Enquanto isso, a equipe 
da Zona Norte do Rio quer se 
manter entre os times que ga-
rantem a classificação para a 
fase final da competição.

O Botafogo deverá ter o re-
torno de Kanu, que cumpriu 
— contra o Nova Iguaçu — sus-
pensão pela expulsão no clás-
sico diante do Flamengo.

Na rodada passada, o Ma-
dureira mostrou um ótimo 
poder de recuperação ao bus-
car um empate com o Vasco, 
após estar perdendo por 2 a 0. 
A equipe da Zona Norte quer 
a sua primeira vitória sobre 
um grande clube do Rio nesta 
edição do Carioca.

BENEVENUTO E BABI

Revelado nas categorias de 
base do Botafogo, o zaguei-
ro Marcelo Benevenuto está 
próximo de dar adeus. O mais 
provável é que acerte a trans-
ferência para o Fortaleza, assi-
nando vínculo de empréstimo 
até o fim do ano. No entanto, 
há rejeição entre as torcedoras 
do ‘Fortaleza para Elas’, projeto 
que conta com o apoio do clube 
e se manifestou contra a che-
gada do atleta, acusado de ter 
agredido a namorada em 2017.

Outro que tem chance de 
sair é Matheus Babi. Depois 
do Athletico-PR, o Fluminen-
se tornou oficial o seu interes-
se pelo atacante alvinegro. De 
acordo com informações do 
portal ‘Globoesporte.com’, o 
Tricolor fez uma oferta para 
adquirir 25% dos direitos do 
jogador, de 23 anos. Babi está 
emprestado ao Botafogo pelo 
Serra Macaense até o fim do 
ano, com o Glorioso tendo di-
reito a 40% de taxa de vitrine.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Local: Giulite Coutinho. 
Árbitro: Wagner do Nascimento 
Magalhães. Horário: 17h

BOTAFOGO

MADUREIRA

Douglas Borges, Jonathan, Gilvan, Kanu e 
PV; Kayque, Matheus Frizzo, Felipe Ferreira 
e Marco Antônio; Marcinho e Babi. 
Técnico: Marcelo Chamusca

Felipe, Rhuan, Calixto, Maurício e Juninho; 
Eberson (Humberto) e Nivaldo; Bruno, 
Sillas e Luiz Paulo. 
Técnico: Alfredo Sampaio

FICHA TÉCNICA

Botafogo Madureira

Autor do gol 
da vitória 

sobre o Nova 
Iguaçu, o meia 
Marco Antônio 

deve ser 
novidade entre 

os titulares
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Bangu Flamengo

Força máxima para manter a ponta
Com a volta dos titulares e sob o comando de Ceni, Fla encara o Bangu hoje à noite, no Raulino de Oliveira

M
ais de um mês depois 
de ser bicampeão bra-
sileiro no Morumbi, 

os titulares do Flamengo vão 
entrar em campo novamente 
em 2021. Hoje, às 21h, o Ru-
bro-Negro enfrentará o Ban-
gu, em Volta Redonda, pela sé-
tima rodada do Campeonato 
Carioca. Além dos titulares, a 
partida irá marcar o retorno 
de Rogério Ceni ao comando 
do Flamengo. Com uma equi-
pe alternativa, o Rubro-Negro 
atuou as primeiras rodadas da 
competição sob a orientação 
de Mauricio Souza. A garota-
da e os suplentes deram conta 
do recado e colocaram o clube 
na ponta da tabela.

Sem poder contar com Ro-
drigo Caio e Pedro, ainda em 
fase final de recuperação de 
lesões, o Flamengo deverá ir a 
campo com o que tem de me-
lhor no momento. O Bangu 
não vive uma boa fase na com-
petição. Atualmente a equipe 
da Zona Oeste está na penúl-
tima colocação, só superando 
o Macaé. Sem vencer desde a 
primeira rodada, quando ba-
teu o lanterna do torneio, o vi-
ce-campeão brasileiro de 1985 
vai tentar dificultar as coisas 
para o Rubro-Negro.

Um dos bons nomes que 
disputaram a primeira par-
te do Carioca, o meia Pepê 
iniciou as conversas para es-
tender o contrato com o Fla-
mengo. Segundo o site ‘Glo-
boesporte.com’, a intenção das 
partes é prorrogar o vínculo 
até o fim de 2022. A diretoria 
rubro-negra deve se reunir 
com o agente do atleta ainda 
nesta semana para negociar, 
mas já sinalizou que não irá 
fazer um reajuste salarial de 
grande proporção. 

Ontem, o meia Diego Ribas, 
um dos jogadores mais expe-
rientes do elenco, concedeu 

O atacante Bruno Henrique é um dos titulares que voltam hoje ao time rubro-negro. O técnico Rogéro Ceni também reassume o comando 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Local: Raulino de Oliveira. Árbitro: Grazianni Maciel Rocha. Horário: 21h

BANGU FLAMENGO

Paulo Henrique, Digão, Gabriel Cividini, 
Fandinho e Dionathan; Marcelo Mattos, 
Edmundo, Matheus e Miller; Jean Carlos e 
Scheppa. Técnico: Marcelo Marelli

Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Willian 
Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego, 
Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno 
Henrique e Gabigol. Técnico: Rgoério Ceni

FICHA TÉCNICA coletiva e fez uma análise so-
bre a temporada de 2021 que 
está começando. Na opinião 
dele, algumas equipes terão 
mais responsabilidade que o 
Flamengo por conta dos in-
vestimentos que fizeram. 

“Nossos adversários têm 
uma responsabilidade maior, 
foram feitos investimentos 

maiores por parte de alguns 
clubes. Todos passam a ter 
uma responsabilidade maior, 
o torneio vai ficar mais inte-
ressante. Vamos continuar 
sendo uma equipe competi-
tiva. Podem esperar um Fla-
mengo bem organizado e com 
sede de vitórias e títulos”, ga-
rantiu Diego Ribas.
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Fluminense

Empate com 
sabor amargo 
para ambos
Flu e Vasco ficam no 1 a 1, no Raulino de Oliveira, em resultado 
ruim para as ambições dos dois times no Campeonato Carioca

S
e o clima era de reabilita-
ção devido ao tropeço na 
rodada anterior da Taça 

Guanabara, o empate em 1 a 1 
entre Fluminense e Vasco, no 
Raulino de Oliveira, frustrou os 
planos dos concorrentes à vaga 
na semifinal. Com dez pontos, 
o Tricolor foi ao G-4, mas pode 
ver Portuguesa e Madureira, 
também com dez, dispararem 
no complemento da rodada. 
Com sete pontos, o Cruzmalti-
no, oitavo, terá dura missão nas 
próximas quatro rodadas.

Em momento de definição 
na Taça Guanabara, Roger Ma-
chado e Marcelo Cabo aposta-
ram na experiência para vencer. 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Pelo lado tricolor, o treinador 
manteve a equipe que foi der-
rotada pelo Volta Redonda, sex-
ta-feira, em Bacaxá, e repetiu 
pela segunda vez a escalação 
que mesclou promessas como 
Calegari, Martinelli e Luiz Fer-
nando com a dupla de meda-
lhões Nenê e Fred.

No Vasco, Marcelo Cabo, 
após frustrante empate cedido 
ao Madureira, sábado, em Los 
Lários, confirmou a volta dos 
experientes Léo Matos na late-
ral direita e do capitão Leandro 
Castan ao lado de Miranda. Na 
frente, Cano, 100% fisicamente, 
iniciou o segundo jogo como ti-
tular na temporada 2021 e não 
decepcionou. 

No primeiro tempo, a mar-

Fred tenta a 

conclusão em 

lance na área 

do Vasco: 

artilheiro fez 

o terceiro no 

Carioca

 > Volta Redonda
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Vasco

Léo Matos sobe 
bem mais que a 

zaga tricolor e 
leva perigo ao gol 

de Marcos Felipe

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Local: Raulino de Oliveira.  Árbitro: Diego da Silva Lourenço. 
Gols: 1° tempo – Cano (36 minutos). 2° tempo – Fred (1 minuto).
Público: Jogo com portões fechados.

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Frazan n e 
Egídio; Yago Felipe (Wellington), Martinelli 
e Nenê (Ganso); Luiz Henrique (Kayky), 
Fred (John Kennedy) e Lucca (Gabriel 
Teixeira n). Técnico: Roger Machado

Lucão, Léo Matos, Miranda (Ricardo), 
Castan e Zeca; Bruno Gomes (Figueiredo), 

Andrey, Galarza Gabriel Pec (Juninho) e 
Carlinhos (Laranjeira); Cano n.  

Técnico: Marcelo Cabo

FLUMINENSE 1 1 VASCO 1 1
FICHA DO JOGO

cação, dos dois lados, superou 
o poder de criação e as chances 
de perigo foram poucas. Na úni-
ca brecha, Cano se antecipou a 
Frazan e abriu o placar. 

A resposta do Fluminense 
foi imediata na volta do inter-
valo. Fred, de cabeça, igualou 

o marcador após escanteio co-
brado por Nenê. Foi o terceiro 
gol do camisa 9 no Carioca e o 
de nº 180 pelo Tricolor. Com a 
entrada de Gabriel Teixeira no 
lugar de Lucca, Roger tentou 
corrigir o ‘abismo’ entre Fred 
e os demais atacantes. E, pelos 

lados, o time encontrou atalhos.
Com Cano isolado e Pec bem 

marcado, Marcelo Cabo ten-
tou responder à altura. Como 
o empate reduziria as chan-
ces de classificação do Vasco, o 
treinador sacou Bruno Gomes e 
Carlinhos, lançando Figueiredo 
e Laranjeira. Mesmo desorga-
nizado, o Vasco quase voltou à 
frente com Figueiredo. A me-
lhor chance veio na cobrança 
de falta de Andrey, que explodiu 
na trave. Mais incisivo, o Vasco 
ainda teve mais duas oportuni-
dades, com Laranjeira e Ricar-
do Graça, mas o placar não se 
alterou. Na próxima rodada, o 
Fluminense pega o Macaé, ter-
ça-feira, enquanto o Vasco terá 
o Bangu como adversário.

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

5ª RODADA 

Resende 1 x 0 Volta Redonda Trabalhador

Boavista 0 x 2 Fluminense Elcyr Resende

Madureira 1 x 0 Bangu Conselheiro Galvão

Vasco 3 x 1 Macaé São Januário

Botafogo 0 x 2 Flamengo Nilton Santos

Nova Iguaçu 0 x 0 Portuguesa Laranjão

6ª RODADA 

Fluminense 2 x 3 Volta Redonda Bacaxá

Vasco 2 x 2 Madureira Los Larios

Bangu  0 x 0 Resende Laranjão

Boavista 1 x 1 Flamengo Bacaxá

Portuguesa 3 x 0 Macaé Giulite Coutinho

Nova Iguaçu 1  x 2 Botafogo Bacaxá

7ª RODADA  / ONTEM

Fluminense 1 x 1 Vasco Raulino de Oliveira

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 Fluminense 10 7 3 1 3 8 9 -1

 5º Madureira 10 6 2 4 0 6 4 2

 6º Botafogo 9 6 2 3 1 6 4 2

 7º Resende 8 6 2 2 2 4 8 -4

 8º Vasco 7 7 1 4 2 9 9 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

PRÓXIMOS JOGOS 
JOGO HORA LOCAL

7ª RODADA / HOJE

Macaé x Nova Iguaçu 15h30 Los Lários

Botafogo x Madureira 17h Giulite Coutinho

Flamengo  x Bangu 21h Raulino de Oliveira

7ª RODADA / AMANHÃ

Resende x Portuguesa 15h30 Trabalhador

Volta Redonda  x Boavista 18h Raulino de Oliveira
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a palinha do apolinho

É SÓ COM O FUTEBOL?

AGORA É  
COM ELES

PEDALADAS

 N Técnico do sub-20 do Fla-
mengo, Maurício Souza en-
trega o comando ao treina-
dor dos profissionais, Ro-
gério Ceni, com o time na 
liderança do Campeonato 
Carioca. Os menudos man-
daram bem protegendo o 
forte até a volta da Cavala-
ria, o que vai acontecer hoje 
à noite, diante do Bangu. A 
fraca atuação de Gabigol no 
empate com o Boavista dei-
xou dúvidas sobre como es-
tarão os titulares. Se a ideia é 
pegar ritmo visando ao jogo 
do dia 11 com o Palmeiras 
pela Supercopa do Brasil, 
tudo bem, trata-se de risco 
calculado. A conferir.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A go ra  co m  A l f r e d o 
Sampaio novamente no 
comando, o Madureira 
surpreende, entrando na 
sétima rodada do Cario-
cão como o único invicto 
e querendo mais.

 N As péssimas condições 
dos gramados tornam di-
fícil a prática do futebol 
em muitos estádios bra-
sileiros. Ruim para quem 
joga e desistimulante 
para quem assiste.

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

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

 N Dirigentes da CBF, das fede-
rações e dos clubes estão dis-
criminados como se fossem 
agentes a serviço do vírus. 
Os ataques partem de fontes 
localizadas, cujos interesses 
nem sempre são os que alar-
deiam. Está comprovado que 
numa partida de futebol o 
risco é quase zero, mas os ar-
gumentos dos que querem a 
paralisação é sobre o antes e 
o depois. Nesse caso, o risco 
é o mesmo de qualquer um 
de nós. A minha dúvida é se 
não existem outros interes-
ses. Por que não fazem sequer 

referência aos riscos nos jo-
gos de basquete? Será que o 
vírus tem dificuldade para 
alcançar os gigantes da bola 
ao cesto? A exemplo do pes-
soal do futebol, a turma do 
basquete sai com as carroças 
atrás de quadras em municí-
pios que permitam a prática, 
sem serem questionados. O 
futsal entra na 47ª edição 
da Taça Brasil sem contes-
tação. A impressão é de um 
duelo entre os que ganham 
e os que perdem no negócio. 
O interesse público fica em 
segundo plano.

 N O Flamengo pensa em 
lançar uma filial no exte-
rior. Las Vegas, nos Estados 
Unidos, está entre as cida-
des pesquisadas e não foi 
ideia do Gabigol.

 N O tempo passa e não se 
tem informações sobre jo-
gos das Eliminatórias para 

a Copa do Mundo do Catar, 
em 2022. A expectativa é 
para junho, mas e a Copa 
América?

 N O técnico Tite, comandan-
te da seleção brasileira, em 
férias forçadas e remunera-
das, deve estar exercitando 
táticas no videogame.

Rafinha é 
apresentado 
no Grêmio
Lateral assina contrato até o fim do ano 
e vestirá a camisa 13 do clube gaúcho

O lateral Rafinha foi apre-
sentado pelo Grêmio. 
Durante a entrevista co-

letiva, o ex-jogador do Flamen-
go disse torcer para um acerto 
do clube gaúcho com Douglas 
Costa, seu ex-colega no Bayern 
de Munique, da Alemanha. “O 
Douglas é meu amigo há mui-
to tempo. Tivemos uma passa-
gem maravilhosa no Bayern. 
Ele me falou do tamanho do 
Grêmio. Jogarmos juntos no-
vamente seria espetacular, 
mas foge do meu controle. Por 
mim, poderia estar aqui ama-
nhã”, afirmou o lateral.

Rafinha também se colo-
cou à disposição para ajudar 
na evolução do garoto Van-
derson, uma das opções do 
técnico Renato Gaúcho para a 
lateral-direita.

“O presidente Romildo foi 
muito feliz. Ele quer dar es-

Rafinha exibe a nova camisa na carreira: indicação de Renato Gaúcho

DIVULGAÇÃO

paço aos jogadores jovens. 
Todo clube precisa disso. 
Em todo o time que passo, 
tenho um monte de filho. 
O Vanderson será mais um 
que procurarei ajudar”, 
brincou o jogador.

Rafinha assinou contra-
to com o Grêmio até o fim 
da temporada. O camisa 13 
fechou com o clube gaúcho 
após não chegar a um acor-
do financeiro para voltar 
ao Flamengo. As negocia-
ções com o Rubro-Negro 
foram envolvidas em polê-
micas. Os dirigentes alega-
ram que não tinham como 
bancar a contratação do jo-
gador devido às restrições 
financeiras impostas pela 
pandemia do coronavírus. 
Sonho de consumo da tor-
cida, Rafinha desmentiu os 
cartolas e garantiu que di-
nheiro jamais foi problema 
para um acordo.

COM MORAL

 > Porto Alegre

DIVULGAÇÃO


