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Apesar de jogar com um a mais desde 
o primeiro tempo, Alvinegro sofre 
empate da Lusa. Mesmo assim, está 
momentaneamente no G-4. P. 4 e 5

Fogão Fogão 
não engrenanão engrena
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Próxima parada do 
Cruzmaltino é a 
Copa do Brasil
Time comandado por Marcelo Cabo viaja hoje para Minas 
Gerais, onde enfrenta o Tombense, na quarta-feira

O 
próximo compromis-
so do Vasco será pela 
terceira fase da Copa 

do Brasil, na quarta-feira. 
De olho na classificação, o 
Cruzmaltino encara o Tom-
bense-MG. A partida será 
realizada no Estádio Antônio 
Guimarães de Almeida, o Al-
meidão, na cidade de Tombos, 
localizada a 350 km da capital 
Belo Horizonte.

A logística para a impor-
tante partida foi definida na 
última semana pelo departa-
mento de futebol. A delega-
ção treina na manhã de hoje, 
no CT do Almirante. Depois 
do almoço, por volta das 13h, 
o grupo embarca de ônibus 
para Minas Gerais.

Os veículos escolhidos para 
a viagem foram os mesmos 
utilizados na partida contra 
a Caldense-MG, na primeira 
fase: dois ônibus da moda-
lidade leito-cama com dis-
tanciamento e total conforto 
para atletas e membros da co-
missão técnica. 

A estrutura proporciona-
rá um acréscimo positivo ao 
processo de recuperação dos 
jogadores, tanto após o trei-
no que antecede o embarque 
quanto após o importante 

jogo pela Copa do Brasil.
O desembarque está pre-

visto para o fim da noite de 
hoje, por volta das 21h30. An-
tes da partida decisiva pela 
Copa do Brasil, o técnico Mar-
celo Cabo comandará um últi-
mo treinamento. A atividade 
será realizada no Centro de 
Treinamento do Tombense, 
amanhã, às 16h30.

GAROTOS ELOGIADOS

O Vasco entrou em campo no 
sábado à noite, contra o Ban-
gu, pelo Carioca, com toda a 
equipe formada em São Ja-

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

Vasco

Leandro 

Castán na 

viagem de 

ônibus do 

jogo contra a 

Caldense

nuário. Média de idade de 19 
anos. A equipe saiu atrás no 
placar, mas empatou, virou, 
ampliou e sustentou a vitória 
até o fim da partida. Suficien-
te para para o técnico Marce-
lo Cabo valorizar o feito dos 
comandados.

“Jogo muito bom dos me-
ninos. Tinha convicção na 
tomada de decisão pela res-
posta dos meninos nos trei-
nos. No coletivo da semana, o 
Húngaro (Eduardo, coorde-
nador de transição) me disse 
que via os meninos com “ou-
tra passada””, afirmou.

Na primeira fase do 
torneio nacional, o 
Vasco avançou ao 
empatar em 1 a 1 com 
a Caldense
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MadureiraFlamengo

Rodrigo Caio 

está pronto 

para voltar a 

jogar pelo time 

rubro-negro

Com Rodrigo Caio, Mengão 
enfrenta o Madureira
Será a primeira partida do zagueiro, recuperado de lesão, nesta temporada

P
ela primeira vez na tem-
porada, Rodrigo Caio 
foi relacionado pelo 

Flamengo para uma partida. 
O defensor, que se recupera-
va de uma lesão na coxa es-
querda sofrida na reta final 
do Brasileirão, está na lista de 
jogadores que irão para o jogo 
contra o Madureira, hoje, às 
21h, no Raulino de Oliveira.

Apesar de estar retornan-
do de lesão, a tendência é que 
Rodrigo Caio já seja titular. A 
exemplo do que ocorreu no 
fim do Brasileirão, ele deve 
formar a dupla de zaga ao 
lado de Willian Arão, que se-
gue escalado na posição. Os 
dois participaram juntos da 
atividade do último sábado.

A entrada do camisa 3 deve 
ser a única alteração em rela-
ção ao jogo da última quar-
ta-feira, contra o Bangu. A 
ideia de Rogério Ceni é dar 
ritmo aos titulares, já que o 
duelo é o último antes da dis-
puta da Supercopa do Brasil, 
contra o Palmeiras, no pró-
ximo domingo, em Brasília. 
O Flamengo deve ir a campo 
com Diego Alves, Isla, Willian 
Arão, Rodrigo Caio e Filipe 
Luís; Diego, Gerson, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol.

LÉO PEREIRA QUER EVOLUÇÃO
Léo Pereira chegou ao Fla-
mengo em 2020 como a gran-
de aposta para substituir 
Pablo Marí. No entanto, não 
conseguiu fazer bons jogos 
pelo clube e amargou a reser-
va durante a maior parte da 
temporada. Em entrevista ao 
site “Globo Esporte”, o camisa 
4 analisou seu início no clube.

“Foi uma primeira tempo-
rada de muito aprendizado. 
Faço muito uma autocrítica 
em relação ao meu trabalho 
e sei que tenho muito a evo-
luir e aprender no dia a dia. 
O Flamengo é um clube com 
um elenco repleto de bons jo-
gadores, então as oportuni-
dades aparecem para todos 
e quem joga dá conta do re-
cado”, afirmou o jogador ao 
site “GE”.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Rodrigo Caio 

já deve entrar 

no time titu-

lar, formando 

dupla de zaga 

com Willian 

Arão
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Botafogo

Alvinegro não 
aproveita vantagem 
e empata com a Lusa
Equipe de Marcelo Chamusca tem um jogador a mais desde o primeiro tempo, mas 
fica no 1 a 1 com a Portuguesa. Mesmo assim, está no G-4 do Carioca

O 
Botafogo teve uma 
atuação decepcionan-
te na tarde ontem, con-

tra a Portuguesa, no Estádio 
Giulitte Coutinho. Apesar de 
ter marcado no primeiro mi-
nuto, com Felipe Ferreira, e 
ter atuado a maior parte do 
jogo com um homem a mais, 
o Glorioso levou o empate da 
equipe da Ilha, que marcou 
um golaço com Chay.

A partida mal começou e o 
Botafogo já largou na frente 
do placar. Logo no primeiro 
minuto de jogo, Marcinho 
avançou pela esquerda, in-
vadiu a área e achou Felipe 
Ferreira livre para marcar e 
dar um banho de água fria na 
Portuguesa, logo de cara.

Após o susto inicial, a Por-
tuguesa conseguiu se recu-
perar e bater de frente com o 
Glorioso. As equipes fizeram 
um primeiro tempo bastan-
te corrido, com chances para 
os dois lados e polêmicas de 
arbitragem. A primeira delas 
aconteceu aos 26 minutos, 
quando Cafu fez cruzamento 
da esquerda, Jhulliam domi-
nou e mandou para o fundo 
das redes. O árbitro Bruno Ar-
leu de Araújo indicou toque 
de mão e anulou o gol. O ata-
cante reclamou muito e ale-
gou que a bola tocou apenas 
em seu joelho.

EXPULSÃO DE MUNIZ

Aos 40 minutos, a arbitragem 
volta a se envolver em polêmi-
ca. Quando o Botafogo che-
gava bem em contra-ataque 
com Rafael Navarro, Muniz 
agarrou o jogador do Botafo-
go com as duas mãos, fez uma 
falta grotesca e foi expulso. O 
banco da Portuguesa ficou 
indignado com o cartão, ale-
gando que o volante não era o 
último homem de marcação e 
deveria ter recebido apenas o 
amarelo.

Na volta para a segunda 
etapa, o Botafogo tentou se 
beneficiar da vantagem nu-
mérica para aumentar o pla-
car. Logo aos seis minutos, o 
Alvinegro chegou bem com 
Marcinho, que rolou para 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Navarro foi 

o que deu 

mais trabalho 

ao time da 

Portuguesa
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Portuguesa

Felipe Ferreira 

festeja o 

seu gol, logo 

no primeiro 

minuto de jogo

VITOR SILVA/BOTAFOGO

DOUGLAS BORGES: Não teve culpa 
no gol da Lusa e fez boa defesa nos 
minutos finais. NOTA 6,5

JONATHAN: Fez uma partida 
burocrática. Foi pouco ao ataque e fez 
o básico no setor defensivo. NOTA 6

KANU: Cometeu erros infantis no 
segundo tempo e quase comprome-
teu o Botafogo. NOTA 4

GILVAN: Chegou e mostrou que será 
titular na zaga alvinegra. Estilo xerife, 
o experiente defensor é duro na 
marcação e teve bom desempenho 
nos desarmes. NOTA 6,5

PAULO VICTOR: Fez um primeiro 
tempo comum e foi substituído no 
intervalo. NOTA 5

DAVID SOUSA: Entrou para atuar 
improvisado e não comprometeu. 
NOTA 6

RICARDINHO: Após uma boa etapa, 
mostrou desgaste físico e foi 
substituído na metade do segundo 
tempo. NOTA 7

MARCO ANTÔNIO: Foi acionado 
aos 22 do segundo tempo, mas não 
fez nada de diferente. Uma partida 
comum. NOTA 6

MATHEUS FRIZZO: Perdido na 
marcação e pouco efetivo nas 
investidas ao ataque. NOTA 4

MARCINHO: Deu a assistência ao 
Felipe Ferreira no primeiro minuto de 
jogo e nada mais. NOTA 5

MATHEUS NASCIMENTO: Entrou 
no fim e nada fez. SEM NOTA

FELIPE FERREIRA: Autor do gol do 
Botafogo e apenas isso. Atuação 
fraca. NOTA 6,5

RONALD: Entrou mal no segundo 
tempo. Não deu ritmo ao time. NOTA 5

RAFAEL NAVARRO: Foi o jogador 
que mais deu trabalho à Portuguesa. 
Fez bem o papel no setor ofensivo. 
NOTA 7

BABI: Em negociação para deixar o 
Botafogo, está com a cabeça longe do 
clube. O ideal seria não ser escalado 
enquanto não resolve o seu futuro. 
NOTA 3,5

KAYQUE: Entrou no segundo tempo 
e, ao menos, mostrou disposição, mas 
não conseguiu fazer o Alvinegro 
melhorar.

BOTAFOGO

ATUAÇÕES

Kayque finalizar da entrada 
da área. A bola explodiu no 
travessão do goleiro Neguete.

Apesar de ter um jogador a 
mais, o Botafogo esbarrava na 
forte marcação da Portugue-
sa e não conseguia ter mui-
tas chances. Já o time da Ilha, 
mesmo em desvantagem nu-
mérica, não teve medo de se 
lançar ao ataque e foi premia-
do. Aos 30, a zaga do Botafogo 
rebateu mal para fora da área, 
Chay dominou de primeira, 
bateu sem deixar a bola cair 
e acertou o ângulo do goleiro 
Douglas Borges para marcar 
um golaço.

O Botafogo ainda tentava 
um respiro, mas pouco conse-
guia criar. A única jogada de 

perigo após o gol de empate 
veio já no fim da partida. Mar-
co Antônio recebeu na área e 
tirou do goleiro, mas a bola 
bateu na trave. No rebote, 
Matheus Nascimento tentou 
empurrar para o gol, mas Luís 
Gustavo salvou a Portuguesa 
e manteve o 1 a 1 no placar.

Com o empate, o Botafogo 
chegou a 11 pontos e fica mo-
mentaneamente no G-4 do 
Carioca, atrás da Portuguesa, 
que está na terceira posição 
com 14 pontos. O Glorioso 
volta a campo no próximo 
fim de semana, contra o Vol-
ta Redonda, enquanto o time 
da Ilha do Governador encara 
o Bangu. Os horários e locais 
ainda não foram definidos.

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

8ª RODADA / SÁBADO

Vasco 4 x 2 Bangu Raulino de Oliveira

8ª RODADA / ONTEM

Resende 1 x 4 Boavista Est. do Trabalhador

Botafogo 1 x 1 Portuguesa Giulite Coutinho

Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu Raulino de Oliveira

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Volta Redonda 19 8 6 1 1 14 8 6

 2º Flamengo 16 7 5 1 1 13 3 10

 3º Portuguesa-RJ 14 8 4 2 2 9 3 6

 4º Botafogo 11 8 2 5 1 8 6 2

 5º Madureira 11 7 2 5 0 7 5 2

 6º Fluminense 10 7 3 1 3 8 9 -1

 7º Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2

 8º Nova Iguaçu 9 8 2 3 3 10 10 0

 9º Boavista 9 8 2 3 3 10 10 0

 10º Resende 8 8 2 2 4 5 13 -8

 11º Bangu 5 8 1 2 5 3 11 -8

 12º Macaé 1 7 0 1 6 3 14 -11

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

8ª RODADA / HOJE
Madureira x Flamengo 21h Raulino de Oliveira

8ª RODADA / AMANHÃ
Macaé x Fluminense 21h35 Raulino de Oliveira
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Fluminense

Fred está perto dos 400 gols
Atacante, que balançou as redes 180 vezes pelo Tricolor, pode assumir a vice-artilharia na história do clube

O 
atacante Fred está per-
to de atingir marcas 
importantes. De acor-

do com levantamento feito 
pelo site “GE”, o camisa 9 está 
a dois gols de alcançar os 400 
na carreira e a quatro de assu-
mir a vice-artilharia da histó-
ria do Fluminense.

Dos 398 gols feitos por 
Fred na carreira, a maioria 
foi marcada pelo Fluminen-
se, clube onde se tornou ído-

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

lo. Foram 180 bolas na rede. 
Em segundo, bem distante, 
vem o Cruzeiro, com 81 gols 
marcados.

Com este número, Fred 
está cada vez mais perto de se 
tornar o vice-artilheiro da his-
tória do Fluminense. Ele está 
a apenas quatro gols de Or-
lando Pingo de Ouro, que 
defendeu o Tricolor entre os 
anos de 1945 e 1953. Na lide-
rança isolada, muito distante, 

está Waldo, com 319 gols.
Fred terá mais uma oportu-

nidade de atingir suas marcas 
na amanhã, contra o Macaé, 
às 21h35, em  Volta Redonda, 
pelo Campeonato Carioca.

GOLS DE FRED NA CARREIRA:

 N 180 gols pelo Fluminense
 N 81 gols pelo Cruzeiro
 N 43 gols pelo Lyon
 N 42 gols pelo Atlético-MG
 N 34 gols pelo América-MG

 N 18 gols pela Seleção Brasileira

ARTILHARIA DO FLUMINENSE:

 N Waldo — 319 gols em 403 jogos 
(1954-1961)

 N Orlando Pingo de Ouro - 184 gols 
em 310 jogos (1945-1953)

 N Fred — 180 gols em 312 jogos 
(2009-2021)

 N Hércules — 165 gols em 176 jogos 
(1935-1942)

 N Telê — 164 gols em 559 jogos 
(1950-1961)

Fred está a quatro 
gols de Orlando 
Pingo de Ouro, que 
defendeu o Tricolor 
entre os anos de 1945 
e 1953

O atacante 
Fred está 

perto de 
marcas 

históricas na 
carreira
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NA ESPANHA

Neymar pode pegar 
gancho de três jogos 
Atacante será julgado pela Comissão Disciplinar da Liga de 
Futebol Profissional da França por expulsão contra o Lille

O 
atacante Neymar pode 
ser punido com suspen-
são de três jogos por 

conta da expulsão no jogo do 
Paris Saint-Germain contra o 
Lille, no último sábado, pelo 
Campeonato Francês. O cra-
que será julgado pela Comis-
são Disciplinar da Liga de Fu-
tebol Profissional da França 
(LFP) na próxima quarta-fei-
ra. A informação é do jornal 
“Le Parisien”.

Neymar será julgado exclu-
sivamente por conta da expul-
são. A comissão também deve 
avaliar o que aconteceu após 
a partida, quando, no túnel, o 
atacante partiu para cima do 
atacante Djaló e os dois pre-
cisaram ser separados por 
seguranças.

Na próxima partida do 
PSG, contra o Strasbourg, 
no próximo sábado, Neymar 
cumprirá suspensão automá-

Expulsão de Neymar não repercutiu bem na imprensa europeia, que apontou imaturidade do craque

FRANCK FIFE / AFP

tica. Caso ele seja punido com 
a pena máxima, ele também 
ficará de fora dos jogos con-
tra Saint-Etienne, pela Fran-
cês, no dia 18, e o jogo das 
quartas de final da Copa da 
França, no dia 21, ainda sem 
adversário definido.

REPERCUSSÃO NA IMPRENSA
A expulsão do atacante 
Neymar na partida do PSG 

contra o Lille, pelo Campeo-
nato Francês, não repercutiu 
nada bem na Europa. Após re-
ceber o vermelho por empur-
rar o adversário nos minutos 
finais da partida, o atacante 
foi detonado pelos principais 
veículos do Velho Continente, 
que apontaram imaturidade 
do camisa 10.

A France Football, da Fran-
ça, publicou: “Seu comporta-
mento era terrível. Enfren-
tando o Lille, em encontro 
crucial para o título de cam-
peão da França, Neymar tinha 
13 anos. A maturidade de um 
júnior e a imprudência tática 
da criança que faz apenas o 
que lhe agrada”. 

Já o Sport, da Espanha, es-
creveu: “Neymar, expulso por 
sua enésima birra. Neymar foi 
expulso no último minuto do 
tempo regulamentar por ter 
caído no jogo do adversário”.

Jogador do Valencia 
acusa rival de 
ofensa racista
Time inteiro 
abandona o campo 
durante partida do 
Espanhol

A rodada de ontem do Cam-
peonato Espanhol ficará 
marcada por mais uma tris-
te acusação de racismo. Aos 
29 do primeiro tempo na 
partida entre Valencia e Cá-
diz, o zagueiro Mouctar Dia-
khaby, dos Ches, se envolveu 
em uma discussão com o za-
gueiro adversário Juan Cala 
e o acusou de racismo.

Após verem a revolta 
de Diakhaby, seus compa-
nheiros decidiram abando-
nar o campo em solidarie-
dade. O time ficou alguns 
minutos no vestiário, mas 
acabou optando por vol-

O zagueiro Diakhaby acusa jogador rival de racismo

REPRODUÇÃO

tar para disputar a parti-
da, que estava 1 a 1. O za-
gueiro não retornou e foi 
substituído.

Nas redes sociais, o Va-
lencia revelou que Diakha-
by acusa Cala de racismo 
e que o pedido para que o 
time retornasse a campo 
partiu do próprio defensor.

“A equipe se reuniu no 
vestiário e decidiu voltar 
a campo e lutar pelo escu-
do, mas firma na condena-
ção ao racismo em todas 
as suas formas. Não ao ra-
cismo!”, escreveu o time 
espanhol.

“Nosso total apoio a Dia-
khany. Não ao racismo! O 
jogador, que recebeu um in-
sulto racista, pediu aos seus 
companheiros que voltem 
ao campo para lutar. Todos 
estão contigo, Mouctar!”, 
completou.

NA EUROPA

A comissão deve 
avaliar o que 
aconteceu após a 
partida, quando, no 
túnel, Neymar partiu 
para cima de Djaló 
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a palinha do apolinho

PONTO FORTE DOS FRACOS

DUREZA PEDALADAS

 N O jogo entre Flamengo 
e Madureira, hoje à noite, 
em Volta Redonda, é a atra-
ção desta segunda-feira 
pelo Campeonato Carioca. 
O técnico Alfredo Sampaio 
sabe da força do adversá-
rio e preparou o Madurei-
ra para resistir à pressão 
da cavalaria rubro-negra, e 
conseguir pelo menos um 
empate, ponto que mante-
ria a invencibilidade e enca-
minharia a classificação do 
Tricolor Suburbano. Líder 
e agora com os titulares, o 
Flamengo sobra na turma, é 
favoritíssimo ao título esta-
dual, mas também não deve 
pegar moleza.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Para quem conhece a 
estrutura do Volta Re-
donda, não é surpresa a 
boa participação do time 
no Campeonato Carioca 
com expectativas de voos 
mais altos.

 N Federação Paulista 
anuncia jogos com inter-
valos de 48 horas. Segundo 
ela, com acordo dos joga-
dores, ferindo a Lei das 66 
horas e colocando a saúde 
em segundo plano.

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

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

 N Participei de um bolão com 
companheiros da Tupi sobre 
quantos dos quatro grandes 
do Rio — Flamengo, Flu-
minense, Botafogo e Vasco 
— estariam nas semifinais. 
Opinei por dois e não me es-
pantarei se só Flamengo de 
Rogério Ceni (foto) se clas-
sificar. Fluminense pode ser 
outro, mas está ameaçado. 
Botafogo e Vasco, que sofre-
ram duro golpe da queda 
para Segunda Divisão, se 
agarram a chances mate-
máticas. O raciocínio é sim-
ples: enquanto os grandes 
ralavam no Brasileirão, ou-

tros não tiveram o mesmo 
desgaste, trabalharam suas 
equipes com calma e tempo 
de sobra. Volta Redonda, Ma-
dureira e Portuguesa se des-
tacaram; Nova Iguaçu, Re-
sende e Boavista um degrau 
abaixo; Bangu e Macaé de-
cepcionando e lutando con-
tra o rebaixamento. A nova 
fórmula da disputa, com os 
doze jogando entre si para 
classificar quatro para as se-
mifinais, está aprovada. Não 
fosse esse abre e fecha que 
forçou mudanças de datas, 
locais e horários dos jogos, o 
resultado seria melhor.

 N O técnico português Abel 
Ferreira declarou que está 
montando no Palmeiras 
um futebol romântico/
pragmático. Não é um fofo?

 N Federações deveriam exi-
gir qualidade nos grama-
dos sob pena de interdição.

 N Árbitros se sentem se-
guros e confortáveis sem 
aqueles chatos do VAR pal-
pitando em seus ouvidos.

 N O atacante Fred, do Flu-
minense, está condenado 
a pagar R$ 20 milhões ao 
Atlético-MG.

Em alta, Alef 
Manga desperta 
interesse
Atacante do Volta Redonda é o 
artilheiro do Carioca, com sete gols

U
m dos principais des-
taques do Campeonato 
Carioca, o atacante Alef 

Manga, do Volta Redonda, 
chamou a atenção de grandes 
clubes do futebol brasileiro. Se-
gundo o agente do jogador, a 
lista de clubes das Séries A e B 
atrás do goleador quase chega a 
dez. Vale ressaltar que 50% dos 
direitos do atacante pertencem 
ao Volta Redonda, e outros 50% 
a um grupo empresarial atrela-
do ao clube anterior.

“Há um volume muito 
grande de clubes interessados 
no jogador. Eu conversei com 
todos eles, sem exceção. Não 
descartei nenhum deles até 
agora. Posso te adiantar que 
tem uns três clubes de Série 
B e uns cinco de Série A. Não 
falei ainda de valores, visto 
que o Flávio Horta, presiden-
te do Volta Redonda, é meu 
amigo pessoal e está com co-

Alef Manga é a sensação do Campeonato Carioca

DIVULGAÇÃO

vid. E por isso, tenho falado 
apenas sobre a recupera-
ção dele para depois tratar 
de negócios mais à frente”, 
revelou Feliciano.

GRANDE FASE

O camisa 11 vive gran-
de momento e é uma das 
apostas do Volta Redonda 
para surpreender no Cam-
peonato Carioca. 

“Ele é solução de gols 
para muitos clubes, inclu-
sive para os de ponta da 
Série A e também da pon-
ta da Série B. A gente pode 
citar meia dúzia de clu-
bes. Goiás, Vasco, Botafo-
go, Coritiba, Ponte Preta, 
Guarani, clube de Série A 
que está temporariamente 
na B. Mas tem muitos clu-
bes da Série A interessa-
dos no atleta”, completou 
o empresário.

EM ALTA

MARCELO CORTES / FLAMENGO


