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Sorteio do torneio continental será realizado hoje. Fluminense de Roger Machado e Flamengo 
de Rogério Ceni podem encarar grupos da morte ou teoricamente menos complicados. P. 2

O caminho na LibertaO caminho na Liberta
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Sorteio define grupos da Libertadores
Flamengo e 
Fluminense não 
se enfrentarão 
nesta fase

S
erá realizado hoje, às 
13h (horário de Bra-
sília), o sorteio dos 

grupos da Libertadores de 
2021. Apesar de estarem 
em potes diferentes (defi-
nidos com base no ranking 
da Conmebol), Flamengo e 
Fluminense não têm chan-
ce de se enfrentarem nesta 
fase. Ainda assim, os dois 
têm a possibilidade de en-
cararem grupos da morte 
ou teoricamente menos 
complicados.

Um dos cabeças de chave, 
o Flamengo estará no pote 
1, enquanto o Fluminen-
se, no 3. Pelo regulamento, 

CONMEBOL/DIVULGAÇÃO

Taça Libertadores: 
objeto de desejo 

dos clubes

CONFIRA OS POTES DO SORTEIO 
DA LIBERTADORES:

POTE 1: 
Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Boca 
Juniors (ARG), Cerro Porteño (PAR), 
Nacional (URU), River Plate (ARG) e 
Olimpia (PAR); 

POTE 2:
 Atlético-MG e Internacional, Barcelona 
(EQU), Defensa y Justicia (ARG), LDU 
(EQU), Racing (ARG), Santa Fe (COL) e 
Universidad Católica (CHI);

POTE 3: 
América de Cali (COL), Argentinos 
Juniors (ARG), Deportivo Táchira (VEN), 
Fluminense, Sporting Cristal (PER), The 
Strongest (BOL), Universitario (PER) e 
Vélez Sarsfield (ARG);

POTE 4: 
Always Ready (BOL), Deportivo La 
Guaíra (VEN), Rentistas (URU) e Unión 
La Calera (CHI). Além de um clube de 
cada confronto: San Lorenzo (ARG) ou 
Santos; Grêmio ou Independiente del 
Valle (EQU); Atlético Nacional (COL) 
ou Libertad (PAR) e Bolívar (BOL) ou 
Junior Barranquilla (COL).

dois clubes do mesmo país 
não podem cair no mesmo 
grupo. A exceção é se um 
brasileiro vier da pré-Liber-
tadores (pote 4), casos de 
Grêmio, que enfrenta o In-
dependiente del Valle (EQU) 
e Santos, que joga contra o 
San Lorenzo (ARG).

É com essa possibilidade 
que há o risco de um grupo 
da morte para Flamengo e/
ou Fluminense. Pelos potes 

disponibilizados, o Rubro-
-Negro poderia ter em seu 
grupo, por exemplo: Grê-
mio ou Santos, LDU (EQU) 
e Vélez Sarsfield (ARG). Por 
outro lado, se tiver sorte, 
pode enfrentar adversários 
menos tradicionais, como: 
Barcelona (EQU) ou Defen-
sa y Justicia (ARG), Univer-
sitario (PER) e Always Rea-
dy (BOL) ou Deportivo La 
Guaíra (VEN).

Já o Fluminense tem 
mais riscos de cair num 
grupo da morte e pegar, 
por exemplo: Grêmio ou 
Santos, Boca Juniors ou Ri-
ver Plate (ARG) e LDU. Se 
o sorteio ajudar, os adver-
sários podem ser: Olímpia 
ou Cerro Porteño (PAR), 
Barcelona (EQU) e Always 
Ready (BOL) ou Deportivo 
La Guaíra (VEN).

O sorteio terá transmissão 
da Fox Sports e na página do 
Facebook da Conmebol.

Um dos cabeças de 
chave, o Rubro-Negro 
estará no pote 1, 
enquanto o Tricolor 
aparecerá no 3
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Fluminense

A 
negociação entre Flumi-
nense e o meio-campista 
Jean Pyerre ainda não 

está descartada pelo clube ca-
rioca. No entanto, a contratação 
do jogador de 22 anos não será 
fácil, isso porque o vice-presi-
dente de futebol do Grêmio, 
Cláudio Oderich, afirmou que o 
clube gaúcho não tem intenção 
de negociá-lo. Em entrevista à 
Band, o dirigente comentou a 
situação.

“A gente ouviu essa conversa, 
e o Grêmio não trata desse as-
sunto (negócio com Fluminen-
se), deste atleta (Jean Pyerre), o 
Grêmio entende que é um dos 
melhores do elenco. Não houve 
essa negociação e o Grêmio não 
vai negociar esse atleta”, disse 
Oderich. Recentemente, Jean 
Pyerre teve um vídeo vazado 
em que critica o estilo de trei-
namento de Renato Gaúcho.

PENHORA

O Fluminense sofreu nesta 
semana uma penhora de R$ 
992.857,96 para pagar um dívi-
da com o ex-volante Ygor, que 
defendeu o Tricolor em 2008. A 
ação corre nos tribunais desde 
2010. A determinação foi dada 
pelo juiz Marcelo José Duarte 
Raffaele, do Tribunal Reginal do 
Trabalho do Rio de Janeiro. A 
informação foi publicada pelo 
portal “Esporte News Mundo”.

Ygor, que atualmente tem 
36 anos, jogou pelo Flumi-
nense apenas por um ano, na 
temporada 2008, emprestado 
pelo Start, da Noruega. Ele foi 
titular na campanha do vice-
-campeonato da Libertadores. 
O ex-jogador defendeu outros 
grandes clubes como Interna-
cional e Vasco.

REPRODUÇÃO

Grêmio diz que não negocia 
Jean Pyerre com o Fluzão
Meia de 22 anos interessa ao Tricolor carioca, mas contratação não será fácil

Jean Pyerre 
está na 
mira do 
Fluminense 
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Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Pedro volta aos 
treinos no Mengão
O atacante está recuperado de uma lesão na coxa. Ele se machucou no início do 
clássico diante do Botafogo, no Engenhão, em 24 de março, pelo Carioca

O 
tempo é o maior inimi-
go de Pedro em sua pre-
paração na tentativa de 

estar em campo, domingo, às 
11h, no Mané Garrincha, em 
Brasília, diante do Palmeiras, 
pela decisão da Supercopa do 
Brasil. Recuperado de uma le-
são na coxa, o atacante correu 
ontem, sob orientação dos fi-
sioterapeutas do Flamengo e 
tem mais três sessões de trei-
no para saber se poderá ser 
utilizado no jogo.

Pedro tem até amanhã para 
demonstrar ao técnico Rogé-
rio Ceni, durante as ativida-
des com o restante do grupo, 
que tem condições de ser re-
lacionado para pelo menos 
estar no banco de reservas, 
como opção para, principal-
mente, o lugar de Gabriel no 
comando do ataque.

Pedro se machucou no iní-
cio do clássico diante do Bota-
fogo, no Engenhão, em 24 de 
março, quando o Flamengo 
venceu por 2 a 0, pelo Cam-
peonato Carioca. Na atual 
temporada, o atacante mar-
cou um gol e é a principal 
alternativa de Rogério Ceni 
para o ataque.

Aos 23 anos, Pedro, que 
está na Gávea desde o ano 
passado, vindo por emprés-
timo da Fiorentina, soma 54 
jogos pelo Flamengo, com 24 
gols e cinco assistências.

A Supercopa do Brasil reú-
ne os campeões do Campeo-
nato Brasileiro (Flamengo) e 
o campeão da Copa do Brasil 
(Palmeiras) de 2020 em um 
jogo único.

MATHEUZIHO

O Flamengo teve uma boa no-
tícia na manhã de ontem. O 
lateral-direito Matheuzinho, 
que estava afastado por conta 
de uma lesão na coxa, voltou 
a treinar com o grupo e deve 
ficar à disposição para a Su-
percopa do Brasil.

A equipe rubro-negra fará 
seu último treino no Rio hoje. 
Na parte da tarde, a delega-
ção viajará para Brasília, onde 
realizará amanhã uma ativi-
dade no CT do Brasiliense.

Na atual 
temporada, Pedro 

marcou um gol 
e é a principal 

alternativa de Ceni 
para o ataque
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Flamengo

REPRODUÇÃO

 N A Supercopa do Brasil entre 
Flamengo e Palmeiras, mar-
cada para o próximo domingo, 
em Brasília, está sob ameaça. 
Ontem, o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF-1) re-
vogou a decisão que suspendia 
o lockdown no Distrito Federal. 
Com isso, a realização de even-
tos esportivos volta a ser proibi-
da. O governador do DF, Ibaneis 

Rocha, já informou que irá recorrer 
da decisão. A informação foi divul-
gada inicialmente pelo “GE”.

A chegada das delegações de 
Flamengo e Palmeiras em Brasília 
está prevista para a tarde de hoje. 
Até o fechamento desta edição, 
a CBF não se manifestou sobre 
como irá proceder. Além da Super-
copa, também estão previstas para 
acontecer na cidade as partidas 

entre Santos e San Lorenzo, na 
próxima terça-feira, pela Liber-
tadores, e Palmeiras e Defensa 
y Justicia, pela Recopa.

No entanto, mesmo com a 
decisão da Supercopa do Bra-
sil entre Flamengo e Palmeiras 
ameaçada, a CBF desembarcou 
a taça da competição na capi-
tal federal no fim da tarde de 
ontem.

LOCKDOWN EM BRASÍLIA AMEAÇA A SUPERCOPA

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
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 

Vasco 4 x 2 Bangu Raulino de Oliveira

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

Madureira 1 x 5 Flamengo Raulino de Oliveira

Macaé 0 x 4 Fluminense Raulino de Oliveira

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 19 8 6 1 1 18 4 14

 2º Volta Redonda 19 8 6 1 1 14 8 6

 3º Portuguesa 14 8 4 2 2 9 3 6

 4º Fluminense 13 8 4 1 3 12 9 3

 5º Botafogo 11 8 2 5 1 8 6 2

 6º Madureira 11 8 2 5 1 8 10 -2

 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 8 0 1 7 3 18 -15

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL
9 ª RODADA / AMANHÃ

Portuguesa x Bangu 15h30 Luso-Brasileiro

Macaé x Resende 15h30 Elcyr Resende

Volta Redonda x Botafogo 21h05 Raulino de Oliveira

9ª RODADA / DOMINGO

Madureira x Boavista 15h30 Conselheiro Galvão

Fluminense x Nova Iguaçu 18h Maracanã

9ª RODADA / QUARTA-FEIRA

Flamengo x Vasco 21h Maracanã

 N O volante Willian Arão, de 29 
anos, é o jogador titular que está 
há mais tempo no elenco do Fla-
mengo. Próximo de alcançar a 
marca de 300 jogos pelo clube 
carioca, o atleta afirmou que 
tem objetivos maiores pelo Ru-
bro-Negro. Ele projetou quebrar 
uma marca que Zico tem ves-
tindo a camisa do clube carioca.

“Acredito que ainda posso che-
gar ainda mais longe, tenho muitos 
títulos para conquistar com essa 
camisa. Hoje em dia é tão difícil 
você ver jogadores com carreiras 
longas em um clube e eu estou mui-
to feliz, é um privilégio. Eu quero 
conquistar mais, são 290 jogos, 
mas eu quero alcançar 500, 800, 
o quanto for possível”, afirmou, em 

entrevista aos canais ESPN.
Caso consiga chegar aos 800 

jogos, Willian Arão irá se tornar o 
segundo jogador com mais par-
tidas pelo Flamengo. Atualmen-
te, Júnior é o atleta que mais 
jogou pelo clube carioca. Foram 
876 vezes vestindo a camisa do 
Flamengo. Em segundo lugar 
está Zico, com 732 partidas.

WILLIAN ARÃO PROJETA ULTRAPASSAR MARCA DE ZICO 

A CBF 
desembarcou 

a taça da 
Supercopa na 

capital federal 
no fim da tarde 

de ontem
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Botafogo

Impasse no 
acerto por 

Matheus Babi
Negociação pelo jogador entre o 

Botafogo e o Athletico Paranaense vem 
se arrastando nos últimos dias

Botafogo e Athletico Pa-
ranaense ainda bus-
cam um acordo quanto 

a Matheus Babi. Com tudo 
certo envolvendo o Serra 
Macaense, clube que detém 
os direitos econômicos do 
atleta, o Furacão, agora, 
precisa ter um sinal verde 
por parte do Alvinegro, time 
pelo qual o atacante está 
emprestado até dezembro 
de 2021, o que ainda não 
aconteceu.

A negociação passa por um 

período complicado porque 
Athletico Paranaense e Bota-
fogo não chegaram a uma con-
clusão sobre os valores. Com 
o Furacão e o Serra Macaense, 
tudo certo: haverá o pagamen-
to de 1 milhão de euros (R$ 8 
milhões, na cotação atual).

O Botafogo pediu R$ 3 mi-
lhões e 5% dos direitos de uma 
futura venda de Matheus Babi 
para o Athletico, que ofereceu 
apenas o valor de transferên-
cia, sem a porcentagem. O Al-
vinegro recusou os números 

apresentados pelo Furacão, o 
que explica a negociação ter en-
trado em compasso de espera.

Dirigentes de Athletico e 
Botafogo continuarão con-
versando nos próximos dias 
para chegar a um denomina-
dor comum e um aperto de 
mãos, que concretizaria a ida 
de Matheus Babi ao Furacão. 
O Serra Macaense monitora a 
situação e torce para um des-
fecho positivo.

VITOR SILVA/ BOTAFOGO

 N Salomon Kalou não é mais 
jogador do Botafogo. No início 
da tarde de ontem, a rescisão 
contratual entre o marfinense 
e o clube carioca foi registrada 
oficialmente no  Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF.

O contrato de Kalou com o 
Botafogo iria até o fim do ano. 
Porém, com a queda para a Série 
B, o clube decidiu cortar gastos 

e o jogador, que não conseguiu 
se firmar, ficou fora dos planos. 
Pelo acordo, ele irá receber R$ 
1,7 milhão em cinco prestações.

Kalou encerra sua passagem 
pelo Botafogo de forma melan-
cólica. Após chegar ao clube com 
enorme expectativa, o ex-joga-
dor do Chelsea vestiu a camisa 
alvinegra em 27 jogos e marcou 
apenas um gol.

KALOU TEM RESCISÃO PUBLICADA NA CBF

Por Lance
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Vasco

Vanderlei será apresentado hoje
O goleiro de 37 anos é aprovado nos exames e chega para disputar a posição com o jovem Lucão

T
em reforço na área, torce-
dor. O goleiro Vanderlei, 
ex-Grêmio, desembar-

cou ontem no Rio de Janeiro 
e, acompanhado pelo diretor 
médico do Vasco, Gustavo Cal-
deira, realizou exames médi-
cos e já desfilou com a camisa 
do novo clube. A apresentação 
oficial será realizada na manhã 
de hoje, no CT do Almirante, na 
Cidade de Deus.

Aos 37 anos, Vanderlei che-
ga para disputar a posição com 
Lucão, titular no início da Era 
Marcelo Cabo, aumentar o nível 
de experiência e ajudar no pro-

cesso de amadurecimento do 
promissor goleiro, de 20 anos, 
revelado na base do clube. Após 
o empréstimo de Fernando Mi-
guel para o Atlético-GO, o Vasco 
preenche uma importante la-
cuna para a sequência do Cam-
peonato Carioca, Copa do Brasil 
e, em especial, a disputa da Sé-
rie B do Brasileiro.

Revelado pelo Paranavaí, 
Vanderlei ganhou projeção 
nacional pelo Coritiba. Contra-
tado pelo Santos em 2015, foi 
eleito o melhor goleiro do Bra-
sileiro de 2017. Contratado pelo 
Grêmio, dois anos depois, não 

manteve o nível de atuação pelo 
clube gaúcho. Após perder a po-
sição para Paulo Vítor, ex-Fla-
mengo, entrou na lista de ne-
gociáveis e chegou a um acordo 
amigável com a diretoria para a 
rescisão de contrato no último 
mês. Na Colina, Vanderlei é o 
sexto reforço para 2021 e se jun-
tará a ao zagueiro Ernando, ao 
lateral Zeca, ao apoiador Mar-
quinhos Gabriel e os atacantes 
Léo Jabá e Morato.

MARCELO CABO FESTEJA

Com um pouco de sofrimento 
no fim, mas com uma atuação 

que agradou, o Vasco derro-
tou o Tombense e avançou 
de fase na Copa do Brasil, na 
quarta-feira. Ao fim da parti-
da, o treinador Marcelo Cabo 
elogiou o rendimento dos 
seus comandados e celebrou 
a possibilidade de escalar os 
seus melhores jogadores.

“Gostei bastante, impor-
tante a classificação. Um dado 
relevante: o Tombense não 
perdeu em casa na tempora-
da 2020. Quebramos uma lon-
ga invencibilidade, jogamos 
bem, fizemos o gol e contro-
lamos o jogo”, afirmou. 

Na Colina, 
Vanderlei é o 
sexto reforço 
do elenco 
cruzmaltino 
para a tempo-
rada 2021

“Gostei 
bastante, 
importante a 
classificação 
(na Copa do 
Brasil)”
MARCELO 

CABO,

Técnico do 

Vasco

JOÃO ISIDRO/VASCO

Ao lado do 
diretor médico, 

Gustavo 
Caldeira, 

Vanderlei foi 
aprovado nos 

exames
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Governador 
veta mudança 
de nome 
Após repercussão negativa, estádio 
seguirá como ‘Jornalista Mário Filho’ 

O 
Maracanã continua-
rá com o nome oficial 
de Estádio Jornalista 

Mário Filho. Após pressão 
contra o projeto de lei apro-
vado na Assembleia Legisla-
tiva do Rio, o Diário Oficial 
do Estado publicou ontem o 
veto do governador em exer-
cício, Cláudio Castro (PSC), 
contra a mudança para “Es-
tádio Edson Arantes do Nas-
cimento — Rei Pelé”.

Um dos autores do proje-
to aprovado pelos deputa-
dos, o presidente da Alerj, 
André Ceciliano (PT), ne-
gociou na terça-feira com o 
governador o veto integral 
após a repercussão negativa 
em um dos piores momentos 
da pandemia de covid-19 no 
país e no estado. Pelo acor-
do, o projeto voltará à Alerj, 
mas será “esquecido” pelos 
deputados.

Maracanã: tentativa de mudança de nome não agradou

DIVULGAÇÃO

No dia 9 de março, a pro-
posta de mudança de nome 
para homenagear Pelé foi 
aprovada em votação sim-
bólica. Segundo o proje-
to, o estádio passaria a se 
chamar Edson Arantes do 
Nascimento — Rei Pelé, e 
o complexo esportivo, que 
inclui também o ginásio do 
Maracanãzinho, o Parque 
Aquático Júlio Delamare e 
o estádio de atletismo Célio 
de Barros, teria o nome de 
Mário Filho.

Após a aprovação da mu-
dança de nome, houve for-
te campanha de jornalis-
tas e da sociedade civil pelo 
veto. O Ministério Público 
também se mostrou contra 
a mudança e pediu o veto 
do governador alegando 
que haveria uma violação 
do patrimônio imaterial do 
torcedor.

MARACANÃ em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A Justiça determinou que 
o lockdown vai voltar no 
Distrito Federal. Com isso, 
o Flamengo não sabe se vai 
conseguir jogar a Supercopa 
do Brasil contra o Palmeiras, 
no domingo, num dos jogos 
mais esperados do ano no 
Brasil. O país chegou a mais 
de 4 mil mortos, mas o Ru-
bro-Negro ainda acredita 
que o jogo será realizado no 
Mané Garrincha. A Recopa 
Sul-Americana também es-
tava marcada para lá e está 
ameaçada para o Palmeiras. 
Complicado...

NADA FEITO
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

BASE, COMANDO E TRABALHO

M
arcelo Cabo chegou ao Vasco para fazer o 
seu primeiro trabalho em um time gran-
de no estado onde nasceu. São 17 anos 

de carreira à beira do campo e se preparando 
para esta chance que, ele mesmo diz, é a da vida 
dele até aqui. O Vasco, após a queda para a Sé-
rie B, trocou a diretoria e recebeu o executivo 
Alexandre Pássaro, ex-São Paulo. O presidente 
Jorge Salgado ficou quase quatro meses sumido, 
mas, quando apareceu, foi para pagar os salários. 
Tantos fatos vêm culminando em duas classifica-
ções nas primeiras fases da Copa do Brasil e um 
trabalho invicto de Cabo. O Vasco tem um time 
mais barato, melhor e que vem aproveitando os 
jogadores da base junto ao elenco que já estava 
por lá. Esse time joga bola. Não há mais Canode-
pendência. Jogadores como Gabriel Pec, Galarza, 
Lucão e Andrey vêm correspondendo à altura o 
nome de “base forte” que São Januário sempre 
carregou. É cedo, mas já é possível ver evolução 
e a perspectiva de que essa equipe vai brigar pelo 
acesso na Série B. 

O Vasco derrotou o Tombense por 2 a 1, na quarta-feira

 n Botafogo e Athletico-
-PR parecem longe do 
acordo pelo atacante Ma-
theus Babi, de 23 anos. E 
eu acho que, depois des-
sa novela inteira, ele vai 
ficar mesmo no Alvine-
gro. Creio ainda que ele 
vai conseguir trilhar uma 
boa Série B no Campeo-
nato Brasileiro e ser um 
ponto crucial nessa recu-
peração do Fogão como 
clube de futebol e insti-
tuição. Fica a dica...

ESFRIOU

RECADO AOS TRICOLORES

 nO sorteio da Libertadores vai ter uma novidade para os 
tricolores. O Boteco Brahma vai juntar Alexandre Araújo, 
Toni Platão, Fred, Mário Bittencourt e Roger Machado às 
12h numa live exclusiva para os torcedores do Fluminense. 
Oportunidade legal para ouvir quem vai liderar a equipe 
nesta competição tão almejada pelo clube. Grande fase!
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