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Com o Vasco ocupando a nona posição, técnico Marcelo Cabo comanda o time cruzmaltino hoje à noite, diante 

do Bangu, em Volta Redonda, com a missão de vencer e se aproximar dos líderes no Campeonato Carioca. P. 3

na tabelana tabela
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Clube anuncia rescisão de Kalou
Atacante marfinense, que chegou ao Alvinegro em 2020, não faz parte dos planos de Marcelo Chamusca

C
hegou ao fim a parceria 
entre o atacante Solo-
mon Kalou com o Bota-

fogo. O Alvinegro informou 
na manhã de ontem a rescisão 
de contrato com o jogador.

“O Botafogo de Futebol e 
Regatas informa que o atleta 
Salomon Kalou não faz mais 
parte do elenco profissional. 
Após assinar o acordo de res-
cisão, Kalou se despediu dos 
companheiros do departa-
mento de futebol. O clube de-
seja sucesso em seus futuros 
desafios.”

O marfinense, de 35 anos, ti-
nha contrato com o Botafogo 
até o fim deste ano, mas esta-
va fora dos planos de Marcelo 
Chamusca para a equipe. Kalou 
chegou ao Alvinegro no ano 
passado com grandes expec-
tativas, mas não conseguiu se 
acertar no clube. Foram 27 par-
tidas e apenas um gol marcado.

De acordo com o jornalista 
Thiago Franklin, o Alvinegro 
pagará R$ 1,7 milhão de resci-
são, em cinco parcelas. Ainda 
segundo o repórter, o clube 
economizará R$ 4 milhões, 
valor que seria pago se o ata-
cante ficasse na equipe até o 
fim do ano.

RAFAEL CARIOCA É APRESENTADO

Mais um reforço do Botafogo 
foi apresentado para a tem-
porada. Ontem, a torcida al-
vinegra conheceu mais um 
pouco sobre Rafael Carioca, 
recém-chegado do Vitória. 
Aos 28 anos, o lateral-esquer-
do foi indicado por Marcelo 
Chamusca, com quem tra-
balhou no Ceará. O jogador 
agradeceu ao clube carioca 
pela oportunidade e falou so-
bre suas qualidades.

“Vim para somar, para bus-
car meu espaço trabalhando, 
independentemente se eu te-
nha sido uma indicação do 

Kalou não 
correspondeu 
à expectativa 

da torcida 
alvinegra

VITOR SILVA/BOTAFOGO

treinador ou não. Espero que 
consigamos os triunfos em 
temporadas passadas, como 
no Ceará, quando tivemos o 
acesso, títulos estaduais... Es-
pero que as coisas voltem a 
acontecer e que consigamos 
os objetivos no Botafogo mais 
uma vez”, disse Rafael, antes 

de emendar:
“Estou muito feliz de estar 

aqui e quero agradecer ao Bo-
tafogo pela oportunidade. Es-
tou num clube onde teve, se 
não o maior, um dos maiores 
laterais-esquerdos da história 
do futebol brasileiro. É agarrar 
com unhas e dentes essa opor-

tunidade e dar meu melhor 
mais uma vez. De alguns anos 
para cá eu virei lateral-esquer-
do. Já fui meia, já atuei com o 
professor Marcelo (Chamusca) 
nessa função. Minha principal 
característica é a entrega, sem 
isso as outras coisas não fluem”, 
disse o jogador.

Indicado por 

Chamusca, o 

lateral Rafael 

Carioca, de 

28 anos, 

ex-Vitória, foi 

apresentado 

ontem

Botafogo
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BanguVasco

Cruzmaltino pega o 
Bangu de olho no G-4
Com um duelo da Copa do Brasil pela frente, Marcelo Cabo 
poupa alguns jogadores para a partida de hoje pelo Carioca

H
oje ,  Vasco e Bangu 
abrem a oitava rodada 
do Campeonato Cario-

ca. Em situações parecidas, as 
equipes precisam da vitória 
para subir na tabela de classi-
ficação. A bola rola às 21h05, 
no Estádio Raulino de Olivei-
ra, em Volta Redonda.

Jogando como mandante, 
o Vasco tenta chegar ao sexto 
jogo invicto na competição. 
Com muitos empates, a equi-
pe comandada por Marcelo 
Cabo precisa da vitória para 
se aproximar do G-4. Nes-
te momento, o Cruzmaltino 
ocupa o nono lugar, com sete 
pontos conquistados.

Já o Bangu vem de derro-
ta por 3 a 0 para o Flamengo 
e vive momento delicado no 

Gabriel Pec deve ser escalado no ataque titular hoje à noite, diante do Bangu, no Raulino de Oliveira

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Carioca. O Alvirrubro soma 
cinco pontos e ocupa a penúl-
tima posição.

O Vasco fez ontem o último 
treino de olho no duelo contra 
o Bangu. No CT do Almiran-
te, o time se preparou e segue 
em busca da segunda vitória 
na temporada para se apro-
ximar do G-4 da competição. 
No entanto, ao seguir o pla-
nejamento, cinco jogadores 
serão poupados, e dois jovens 
foram relacionados pela pri-
meira vez.

Léo Matos, Leandro Cas-
tan, Ernando, Marquinhos 
Gabriel e Germán Cano fi-
cam no Rio. Os atletas serão 
preservados e irão se prepa-
rar para o confronto diante 
da Tombense (MG), na quar-

ta-feira, pela segunda fase da 
Copa do Brasil.

Em entrevista ao site oficial 
do clube, o técnico Marcelo 
Cabo comentou sobre a estra-
tégia que tem sido realizada 
neste início de temporada. 
“A partida de quarta-feira é 
mata-mata, vale nossa se-
quência na Copa do Brasil, 
então precisamos chegar lá 
bem preparados. Tomamos 
essas decisões, preparamos 
essa estratégia, para sermos 
competitivos nesses dois 
compromissos”.

A ausência dos cinco joga-
dores experientes abre espaço 
para atletas da base. Os meias 
Marlon Gomes e Caio Eduar-
do foram relacionados pela 
primeira vez.

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

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  

Fluminense 1 x 1 Vasco Raulino de Oliveira

Macaé 1 x 3 Nova Iguaçu Los Lários

Botafogo 1 x 1 Madureira Giulite Coutinho

Flamengo  3 x 0 Bangu Raulino de Oliveira

Resende 0 x 1 Portuguesa Trabalhador

Volta Redonda 3 x 1 Boavista Raulino de Oliveira

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 16 7 5 1 1 13 3 10

 2º Volta Redonda 16 7 5 1 1 11 6 5

 3º Portuguesa-RJ 13 7 4 1 2 8 2 6

 4º Madureira 11 7 2 5 0 7 5 2

 5º Fluminense 10 7 3 1 3 8 9 -1

 6º Botafogo 10 7 2 4 1 7 5 2

 1º Nova Iguaçu 9 7 2 3 2 8 7 1

 2º Resende 8 7 2 2 3 4 9 -5

 3º Vasco 7 7 1 4 2 9 9 0

 4º Boavista 6 7 1 3 3 6 9 -3

 5º Bangu 5 7 1 2 4 1 7 -6

 6º Macaé 1 7 0 1 6 3 14 -11

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

8ª RODADA / HOJE

Vasco x Bangu 21h05 Raulino de Oliveira

8ª RODADA / AMANHÃ

Resende x Boavista 11h Est. do Trabalhador

Botafogo  x Portuguesa 17h Giulite Coutinho

Volta Redonda x Nova Iguaçu 18h Raulino de Oliveira

8ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA

Madureira x Flamengo 21h Raulino de Oliveira

8ª RODADA / TERÇA-FEIRA

Macaé x Fluminense 21h35 Raulino de Oliveira
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Flamengo

Hugo Souza se 
destacou com 
boas defesas 

e elasticidade 
no Brasileirão

Hugo Souza relembra erros 
com os pés: ‘Eu me cobro’
Goleiro de 22 anos conta que se destacava no fundamento na categoria de base

H
á pouco mais de um 

mês, o Flamengo levan-

tava o título de bicam-

peão brasileiro de forma con-

secutiva. No entanto, a histó-

ria poderia ser diferente caso 

o Internacional tivesse ven-

cido o Corinthians no Beira-

-Rio. O Rubro-Negro perdeu, 

na última rodada para o São 

Paulo, com duas falhas do go-

leiro Hugo Souza nos gols da 

equipe paulista. O arqueiro de 

22 anos relembrou os erros.

“Quem está de fora tem 

uma mentalidade sobre as 

faltas diferente, falam que, 

quando chutam no lado do 

goleiro, não pode entrar. A 

gente que é goleiro sabe que 

nem sempre é assim. Foi uma 

falta centralizada (contra o 

São Paulo), em faltas assim o 

goleiro tem que escolher um 

lado para montar a barreira e 

outro para ficar”, disse Hugo, 

em entrevista ao ‘Ge.com’.

Hugo assumiu a titularida-

de no gol do Flamengo logo 

no início do último Brasilei-

rão, quando o elenco do Ru-

bro-Negro sofreu com a pan-

demia do novo coronavírus. 

O arqueiro se destacou com 

boas defesas e elasticidade, 

mas também sofreu com a 

bola nos pés. 

Contra o São Paulo, ele acu-

mulou erros na saída de bola 

com os pés. O jogador falou 

sobre o assunto e revelou o 

peso de atuar na categoria 

profissional.

‘PRECISO MELHORAR’

“Eu me destacava na base 

com os pés, mas é tudo dife-

rente no profissional, porque, 

quando eu errava na base, não 

tinha o mesmo peso do profis-

sional. Eu me cobro bastan-

te, porque tive erros nesses 

fundamentos e trabalho para 

não errar mais. Tenho um 

cara que trabalha comigo que 

é referência no jogo com os 

pés, que é o Diego Alves, então 

eu tento absorver o máximo 

possível. Se eu errei nisso, é 

que eu preciso melhorar, se 

eu errei, é porque eu preciso 

trabalhar”, encerrou.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Hugo assu-

miu a titula-

ridade no gol 

no início do 

Brasileirão, 

quando o 

Rubro-Negro 

sofreu com a 

pandemia da 

covid-19
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Marcos Felipe despista 
sobre renovação, mas diz: 
‘Quero me tornar ídolo’
Goleiro de 24 anos afirma que a extensão do vínculo está sendo tratada pelo seu 
empresário, mas conta que seu desejo é fazer história no clube tricolor

D
estaque do Fluminense 
desde a última tempora-
da, o goleiro Marcos Fe-

lipe participou de coletiva de 
imprensa ontem no CT Carlos 
Castilho. Perguntado, sobre 
renovação de contrato, o go-
leiro desconversou. Ele tam-
bém aproveitou para revelar 
o desejo de escrever o nome 
na história do Tricolor.

“Logicamente, sabemos 
que um jogador se manter em 
um clube por muito tempo é 
complicado. Não depende só 
do atleta. Depende de várias 
questões. Mas meu sonho, 
sim, é me tornar ídolo do clu-
be, fazer história, ganhar tí-
tulos, ficar, se possível, minha 
carreira toda aqui, mas não 
depende só de mim, depen-
de de uma série de questões. 
Mas eu vou fazer o possível 
para fazer minha carreira 
toda no Fluminense”, disse 
Marcos Felipe.

O goleiro completou: “Meu 
empresário ficou responsável 
por essa parte. Estou preocu-
pado em trabalhar, ajudar o 
Fluminense dentro de campo”. 
Revelado pelo Tricolor, Marcos 
Felipe está desde 2010 no Trico-
lor, mas só conseguiu destaque 
na última temporada, quando 

fez 21 partidas como titular. Já 
somou empréstimo ao Macaé 
em 2015. Para a posição, o clu-
be conta também com Muriel e 
Pedro Rangel.

Após deixar o Fluminen-
se em janeiro por término de 
contrato, o atacante Matheus 
Alessandro está de clube novo. 
Ontem, o jogador foi anun-
ciado pelo Atibaia-SP. No ano 
passado, o atleta atuou pelo 
Botafogo-SP, mas fez apenas 
oito partidas. Em 2019, atuou 
pelo Tricolor e pelo Fortaleza, 
onde jogou 16 partidas, sem 
marcar gols.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fluminense

Na última 
temporada, o 

goleiro Marcos 
Felipe fez 21 

partidas como 
titular

Muriel e Pedro Rangel 
são as outras opções 
do Fluminense para o 
gol, além de 
Marcos Felipe
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Esperava algo mais de Hon-
da e Kalou. Os jogos foram 
passando e o Botafogo conti-
nuava perdendo e piorando. 
O resultado foi a queda para a 
Série B do Brasileiro. Mas, em 
nenhum momento, os jogado-
res contratados como estre-
las fizeram algo para que isso 
não acontecesse. Após tanta 
badalação, tenho certeza de 
que o clube vai pensar duas 
vezes ao apostar em estran-
geiros, mesmo com boa his-
tória. Kalou não vai deixar a 
mínima saudade.

KALOU: MAIS UM 
DESASTRE

O ABSURDO  
EM SÃO JANUÁRIO

Q
uatro meses. Esse é o tempo que o Vasco 
não paga salários aos seus jogadores. São 
três folhas salariais atrasadas e uma de 13º, 

que deveria ter sido paga em dezembro. E já ca-
minha para o quarto mês de vencimento com os 
atletas, que, pela lei, vence na segunda-feira, dia 5 
de abril. Pelo acordo com os jogadores, março só 
vence no dia 20 de abril. Os funcionários sofrem 
há dois meses sem receber, o que não é pouco 
visto o valor dos salários. Jorge Salgado (foto), 
presidente do Vasco, quando tomou posse, disse 
que previa uma regularização dos atrasados en-
tre o fim de março e o começo de abril. Só olhar 
no calendário e verá que dia é hoje. Nada feito, 
pouca — ou nenhuma — satisfação para a torcida 
do Vasco e o falado nos bastidores é “estamos tra-
balhando”. Mas vão trabalhar para pagar tudo ou 
continuará de mês em mês, sempre atrasando? 
É uma absurdo o que acontece em São Januário, 
não só agora, mas desde sempre. Que fase...

 n O zagueiro Rodrigo Caio 
pode fazer sua estreia na 
temporada na próxima se-
gunda-feira, contra o Ma-
dureira, pelo Campeonato 
Carioca. O jogador convive 
com lesões desde a tempo-
rada passada e, assim como 
Diego Alves, não conseguiu 
repetir a temporada regular 
de 2019. E ele é importan-
tíssimo pois, além de ídolo 
e líder técnico, se trata do 
setor mais inseguro do Fla: 
a defesa. Tem que engrenar!

TEM QUE 
ENGRENAR

VOLTE LOGO, LUCCAS
 nO Fluminense sofre com a 

parte defensiva na tempora-
da. A dupla de zaga com Nino 
e Frazan, principalmente o se-
gundo, não vem dando a con-
fiança necessária à torcida. Na 
terça-feira, contra o Macaé, é 

bem provável que Luccas Cla-
ro retorne e aí tudo muda. O 
melhor zagueiro do Brasilei-
ro passado consegue dar for-
ça ofensiva com a bola aérea 
e torna a defesa tricolor uma 
fortaleza. Reforço e tanto.

 n Na quinta-feira, o Atléti-
co-GO conseguiu mais uma 
vitória no Goiano 2021. 
Atual bicampeão estadual, 
o Dragão bateu o Itumbia-
ra, por 3 a 0. “Nós estamos 
vivendo um bom momento 
nesse início de temporada. 
Estamos felizes pelas vitó-
rias e mais ainda pelo de-
sempenho da equipe”, fes-
tejou o lateral Igor Cariús.

DRAGÃO EM BOA 
FASE NO GOIANO

ELOGIOS A NEYMAR
 nNeymar foi alvo de elogios de Mauricio Pochettino, na entre-

vista coletiva do treinador antes da partida contra o Lille, hoje, 
pelo Campeonato Francês. O técnico argentino destacou o com-
prometimento do atacante brasileiro com a sua recuperação. “A 
pausa internacional foi benéfica para ele, ele conseguiu treinar 
por duas semanas em um bom nível. Estamos felizes com o seu 
estado e com a forma como trabalhou, ele mostrou compro-
metimento”, disse ele. O treinador afirmou que o jogador, aos 
poucos, estará 100% para o restante da temporada do PSG. “Ele 
recuperou o ritmo, um bom nível físico. Agora ele precisa de 
jogar, mas estamos felizes com o que ele fez durante o intervalo”.

 n Depois de Palmeiras e Grêmio tentarem a contra-
tação de Rafael Borré, do River Plate, mais um clube 
brasileiro demonstrou interesse no atacante. Segundo 
a ESPN Argentina, o Atlético-MG está de olho no jo-
gador colombiano. Borré tem 25 anos e está no River 
Plate desde a temporada 2016/2017. Além de ser des-
taque do time argentino, o atacante também faz parte 
da seleção da Colômbia.

RAFAEL BORRÉ NA MIRA DO GALO

firula
n site: www.odia.com.br

Neymar tem 
agradado 

ao técnico 
Mauricio 

Pochettino

A
FP

 nO ex-volante do Vasco 
Fredy Guarín foi preso, na 
quinta-feira, por violência 
doméstica, na Colômbia. Se-
gundo o delegado que guiou 
a operação, Guarín teria bri-
gado com seu pai e outros 
familiares e foi detido em 
flagrante. O agente colom-
biano contou que, com sinais 
de embriaguez, Guarín teria 
agredido policiais e médicos.

GUARÍN: AGRESSÃO 
A POLICIAIS
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