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Maiores levantadores 

de taças da última 

temporada, Flamengo 

e Palmeiras se 

enfrentam hoje, em 

Brasília, para ver quem 

vai levar mais uma 

para casa.  

P. 4 e 5

MANÉ GARRINCHA
11h
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Fluminense

M
ais do que Libertadores 
ou o próprio Campeona-
to Carioca, o torcedor do 

Fluminense vive a expectativa 
de comemorar hoje o gol 400 
de Fred na carreira. Com 399, o 
ídolo terá mais uma oportuni-
dade contra o Nova Iguaçu, às 
18h, no Maracanã. E se depen-
der de seu retrospecto de início 
de temporada, os tricolores não 
vão esperar muito pela marca.

Com quatro gols em três 
partidas, Fred repete o de-
sempenho de outros inícios de 
temporada recentes. Em 2019, 
pelo Cruzeiro, o centroavante 
marcou quatro gols nos cinco 
primeiros jogos e só passou 
em branco em um. Já em 2017 
pelo Atlético-MG, chegou a ba-
lançar as redes adversárias 16 
vezes nos 13 primeiros jogos. E 
em 2016, pelo Fluminense, ele 
fez seis gols em quatro partidas 
e só não marcou na primeira, 
quando foi expulso.

E apenas duas vezes nessas 
últimas temporadas Fred não 
foi bem. Em 2020, já pelo Flu-
minense, só balançou a rede no 
sétimo jogo. Mas tem a ressalva 
de só ter começado a atuar em 
junho, após a paralisação do fu-
tebol. E em 2018, pelo Cruzei-
ro, fez um gol em 9 partidas, até 
sofrer grave lesão que o deixou 
parado por seis meses.

O atacante Kayky, 17 anos, 
também tem vivido grandes 
momentos nas últimas sema-
nas. Após subir para os profis-
sionais neste Carioca, o joga-
dor marcou o primeiro gol pela 
equipe principal do Fluminen-
se nesta semana. O destaque do 
atleta é tamanho que o Grupo 
City já monitora o jogador. 

“Em relação a transações 
deixo para meus representan-
tes, família e clube resolverem. 
Vou realizar meu sonho de 
jogar uma Libertadores pelo 
Fluminense”, disse Kayky, que 
aproveitou para comentar a 
relação com o atacante Fred: 
“Relação muito boa, saudável. 
Um cara que nos ajuda muito, 
dá muita confiança. Também é 
ídolo para a gente da base. Ele é 
resenha demais. Só faltam 398 
(risos). Ele é f...”.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE 

Fred e torcedores estão  
na expectativa do gol 400
Importante marca na carreira do atacante pode ser atingida hoje contra o Nova Iguaçu

Com 399 
gols, Fred terá 
oportunidade 
contra o Nova 

Iguaçu de 
chegar a 400 

na carreira

Jogadores e 
funcionários 
tiveram boa 
notícia na 
sexta-feira. O 
clube quitou 
salários de 
fevereiro e 
deve apenas 
março.

 N Como a Coluna do Venê 
adiantou, Manoel está de 
saída do Cruzeiro após se re-
unir ontem com a comissão 
técnica e com a diretoria e 
pedir para deixar a Rapo-
sa para fechar com o Flu-
minense. Embora fosse um 
jogador considerado impor-
tante e até mesmo titular, a 
despedida do zagueiro signi-
fica um alívio nas contas do 
time mineiro.

Segundo apurou a repor-
tagem, o Cruzeiro economi-
zará, pelo menos, R$ 1,5 mi-
lhões com a saída de Manoel 
em abril. Só de salário CLT (na 
carteira de trabalho), a Ra-
posa desembolsava por mês 
R$ 450 mil para ter o jogador. 
Como o contrato dele iria até 
30 de junho, os meses de maio 
e junho do jogador não estarão 
na folha salarial da equipe

Sem comunicar ao Cruzeiro, 
Manoel se acertou com o Flu-
minense e, inclusive, chega nos 
próximos dias para se apre-
sentar ao Tricolor. A tendência 
é que o desembarque seja na 
segunda-feira. A assinatura de 
contrato depende da liberação 
dos documentos e aprovação 
nos exames médicos. A dire-
toria do Fluminense não con-
firma o acerto, mas tratativas 
começaram há 20 dias.

MANOEL A 

CAMINHO DAS 

LARANJEIRAS

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br
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Volta Redonda Botafogo

Botafogo se complica com empate
Resultado de 2 a 2 garante liderança da Taça GB e classificação do Voltaço à semifinal do Cariocão 2021

B
om para o Volta Redonda, 
péssimo para o Botafogo. 
O empate por 2 a 2, ontem 

à noite, no Raulino de Oliveira, 
garantiu ao Voltaço a liderança 
provisória da Taça Guanabara, 
com 20 pontos, e a vaga anteci-
pada para a semifinal do Esta-
dual. Fora do G-4, em quinto lu-
gar, com 12, o Glorioso se com-
plicou e não depende mais de 
si para chegar à próxima fase.

O gol de Felipe Ferreira, 
com apenas dois minutos de 

ERNESTO CARRIÇO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

bola rolando, após a ótima 
bola enfiada por Marco Antô-
nio, foi um belo cartão de visi-
ta do Botafogo. Pouco depois, 
Marco Antônio, num chute 
cruzado, quase aumentou a 
vantagem. Eliminado da Copa 
do Brasil pelo Juazeirense nos 
pênaltis, após abrir o placar 
de 3 a 0 no primeiro tempo, 
em Juazeiro, o Voltaço demo-
rou a se recompor, mas, aos 
poucos, equilibrou as ações.

Com meio de campo refor-
çado, Marcelo Chamusca libe-
rou Felipe Ferreira e Marcos 

Antônio para se aproximarem 
de Rafael Navarro, substituto 
de Matheus Babi, suspenso. 
Aberto e movimentado, o jogo 
ficou ainda mais disputado 
após o gol de empate de Lucia-
no Naninho, aos 39 minutos.

O Botafogo não acusou o gol-
pe e manteve a postura na volta 
do intervalo. Com a obrigação 
de vencer, voltou a se aproxi-
mar do resultado que interes-
sava com o belo gol marcado 
por Rafael Navarro, aliando 
força para ganhar da marca-
ção e técnica para a cavadinha 

Botafogo 
empatou pela 

sexta vez em  
nove jogos no 

Carioca de 2021

sobre Vinícus. Da entrada da 
área, Luiz Otávio quase marcou 
o gol da ‘tranquilidade’.

E a chance fez falta. Bem 
marcado, Alef Manga mos-
trou o motivo de liderar a arti-
lharia do Carioca, agora com 8 
gols. Oportunista, aproveitou 
a melhor chance que teve para 
empatar, com o chute rasteiro, 
aos 16. Marcelo Chamusca re-
correu ao banco para renovar 
o fôlego ofensivo com a entra-
da de Matheus Nascimento e 
Ênio. Não foi suficiente para 
mudar o panorama final.

 > Volta Redonda (RJ)

Alef Manga, do 
Voltaço, marcou o 
oitavo gol dele na 
competição e agora é 
artilheiro isolado do 
Campeonato Carioca



4   ATAQUE DOMINGO, 11.4.2021  I  O DIA4   ATAQUE DOMINGO, 11.4.2021  I  O DIA

Flamengo

Qual será o 
melhor time  
do país?
Resposta sairá hoje em jogo válido  
pela Supercopa do Brasil. Vencedor do duelo 
conquista supremacia do futebol nacional

N
os últimos anos, Flamen-
go e Palmeiras vêm sen-
do considerados os clu-

bes mais ricos e conquistado 
grandes títulos nacionais. São 
os dois últimos campeões da 
Libertadores e também as úl-
timas equipes a ganhar o Bra-
sileirão. Hoje, às 11h, os dois se 
enfrentam, em Brasília, neste 
começo de temporada de 2021, 
pela Supercopa do Brasil, mas 
também em um desafio para 
provar quem é atualmente o 
melhor time do país.

Na última temporada, o Pal-
meiras conquistou três títulos, 
enquanto o Flamengo ficou 
com duas taças. Os dois clu-
bes venceram seus estaduais, 
o Verdão levou a melhor na Li-
bertadores e na Copa do Bra-
sil, enquanto o Rubro-Negro 
faturou o Brasileiro. A Super-
copa do Brasil os coloca frente 
a frente por terem conquista-
do os principais títulos do país 
na última temporada.

A partida foi cercada de po-
lêmica fora dos campos. Isso 
porque uma decisão judicial 
colocou o duelo sob risco. 
Uma liminar decidiu na últi-
ma quinta-feira que o Distrito 
Federal passaria por um lock-
down. No entanto, na manhã 
de sexta-feira, o STJ liberou a 
partida no Mané Garrincha.

Bicampeão do Brasileiro e do 
Estadual, campeão da Liberta-
dores, da Supercopa do Brasil 
e da Recopa Sul-Americana. E 
pode aumentar a coleção, com 
mais uma Supercopa. Se conse-
guir, Diego terá mais uma vez a 
honra de levantar o troféu, as-
sim como fez no Brasileirão de 
2020. E para quem pensa que os 
jogadores estão acostumados 
com tantas conquistas em tão 
pouco tempo, o próprio Diego 
avisa: querem mais.

“Vivemos de títulos. A con-
quista traz esforço a mais, um 
frio na barriga. Dá prazer viver 
um jogo como o que vamos jo-
gar hoje”, avisou o capitão na 
entrevista coletiva ontem. Ain-
da completou: “A nossa moti-
vação maior é vencer, competir. 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

É uma característica forte do 
elenco. São sete títulos em dois 
anos, o que é muito difícil. Mas 
é o que estamos acostumados 
a fazer, ser melhor do que nós 
fomos ontem”.

O Flamengo terá força máxi-
ma. Pedro será desfalque e não 
poderá ficar no banco. Rogério 
Ceni deve escalar a equipe com 
Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, 
Willian Arão e Filipe Luís; Die-
go Ribas, Gerson, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro; Bruno Henri-
que e Gabigol.

Abel Ferreira deve esca-
lar Weverton; Marcos Rocha, 
Luan, Gustavo Gómez e Matías 
Viña; Felipe Melo, Patrick de 
Paula e Raphael Veiga; Breno 
Lopes, Willian e Rony.

Felipe Melo  
ou Diego 
Ribas: qual 
dos dois vai 
levantar a 
taça hoje em 
Brasília?

 > Brasília
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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

9ª RODADA /ONTEM

Portuguesa 5 x 1 Bangu Luso-Brasileiro

Macaé 1 x 3 Resende Elcyr Resende

Volta Redonda 2 x 2 Botafogo Raulino de Oliveira

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Volta Redonda 20 9 6 2 1 16 10 6

 2º Flamengo 19 8 6 1 1 18 4 14

 3º Portuguesa 17 9 5 2 2 14 4 10

 4º Fluminense 13 8 4 1 3 12 9 3

 5º Botafogo 12 9 2 6 1 10 8 2

 6º Resende 11 9 3 2 4 8 14 -6

 7º Madureira 11 8 2 5 1 8 10 -2

 8º Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2

 9º Nova Iguaçu 9 8 2 3 3 10 10 0

 10º Boavista 9 8 2 3 3 10 10 0

 11º Bangu 5 9 1 2 6 4 16 -12

 12º Macaé 1 9 0 1 8 4 21 -17

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

9 ª RODADA / HOJE

Madureira  x Boavista 15h30 Conselheiro Galvão

Fluminense x Nova Iguaçu 18h Maracanã

9ª RODADA / QUARTA-FEIRA

Flamengo x Vasco 21h Maracanã

Palmeiras

 n Protagonistas na luta por tí-
tulos do futebol brasileiro nos 
últimos anos, Flamengo e Pal-
meiras criaram uma espécie de 
rivalidade, com as duas torcidas se 
provocando. Hoje, os dois últimos 
campeões da Libertadores se en-
frentarão pela primeira vez numa 
disputa direta por taça. Ainda as-
sim, o capitão da equipe paulista, 
Felipe Melo, não acredita que o 
Rubro-Negro seja o maior rival.

“Sendo sincero, nossos gran-
des rivais estão em São Paulo. Fla-
mengo é um gigante no cenário 

nacional e internacional, mas 
nossos rivais são Corinthians, São 
Paulo e Santos”, afirmou o volan-
te, revelado pelo Flamengo.

Em relação ao confronto de 
hoje às 11h, Felipe Melo lembrou 
que o Palmeiras conquistou os 
títulos das três últimas finais dis-
putadas: Libertadores, Copa do 
Brasil e Campeonato Paulista, to-
dos de 2020. E minimizou o fato 
de a equipe não ter atuado bem 
na vitória por 2 a 1 sobre o Defensa 
Y Justicia, na quarta-feira, pela 
Recopa Sul-Americana.

FELIPE MELO PROVOCA: ‘NOSSOS 

RIVAIS ESTÃO EM SÃO PAULO’
O elenco do 

Flamengo 
demostrou 

descontração 
no treino de 

ontem em 
Brasília

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Na última 
temporada, 
o Palmeiras 
conquistou 
três títulos, 
e o Flamengo 
ficou com 
duas taças: 
Brasileiro e 
Estadual
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a palinha do apolinho
n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

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

Vanderlei não 
estreia contra 
o Flamengo
Goleiro entrará em campo para encarrar 
Boavista no próximo fim de semana

Pelo segundo dia seguido 
ontem, Vanderlei trei-
nou com os companhei-

ros após se apresentar na úl-
tima sexta-feira. O goleiro de 
37 anos até poderia ter condi-
ções físicas para estrear pelo 
Vasco, entretanto não pode-
rá enfrentar o Flamengo na 
quarta-feira, no Maracanã, 
por questões burocráticas.

Vanderlei teria de ser ins-
crito na competição dois dias 
antes do início da rodada, se-
gundo o inciso II do Artigo 2 
do regulamento. Apesar de o 
clássico ser apenas no meio 
da próxima semana, as pri-
meiras partidas da rodada 
aconteceram ontem. 

Ou seja, a inscrição do go-
leiro teria que acontecer até 
quinta-feira, mas neste dia ele 
ainda realizava exames médi-
cos e não foi possível acertar 
toda a documentação. Somen-

Vanderlei treinou pelo segundo dia consecutivo com o elenco do Vasco

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

te na sexta o goleiro foi regu-
larizado. Consequentemente, 
a estreia de deve acontecer no 
próximo fim de semana, con-
tra o Boavista em Bacaxá.

Com mais tempo, Vander-
lei terá toda a semana para 
treinar e ser avaliado pela co-
missão técnica. Ele disputará 
vaga com Lucão.

“Fisicamente fiquei al-
guns dias parados porque 
tivemos uma folga no Grê-
mio. Depois tive a questão 
da rescisão (de contrato), fi-
quei  sem treinar, mas tenho 
feito trabalhos sem a bola. 
Durante a semana vamos 
ver a evolução para saber 
como está a parte técnica. 
Na hora que eles decidirem 
que poderei estar à dispo-
sição, jogarei com a maior 
alegria”, afirmou Vanderlei 
em sua apresentação, na 
sexta-feira.

Vasco

DANIEL CASTELO BRANCO

CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

VASCO DE OLHO 
NO MARACANÃ

 n O Vasco protocolou seu 
interesse em participar da 
licitação que o governo do 
estado deve promover ain-
da este ano pela administra-
ção do estádio do Maracanã. 
O presidente cruzmaltino, 
Jorge Salgado, admitiu uma 
parceria com Flamengo e 
Fluminense. O clube da Co-
lina fechou compromisso 
de intenções com a WTorre 
para reforma de São Januá-
rio, com ampliação da capa-
cidade do estádio para 43 
mil pessoas, em obras que 
começariam em agosto com 
previsão de dois anos de du-
ração. Daí o interesse.

 n Flamengo, campeão brasi-
leiro, e Palmeiras, campeão da 
Copa do Brasil, em jogo único 
em Brasília, às 11h, se não hou-
ver impedimento legal de últi-
ma hora. Faço a ressalva por-
que vivemos na era do abre 
e fecha, do pode e não pode, 
em irritante demonstração de 
falta de critério e bom senso. 
Havendo, deve dar jogão. São 
duas forças com característi-
cas diferentes. Flamengo tem 
melhor elenco, equipe mais 
forte, mais envolvente e agu-
da. Seu ponto fraco é a recom-
posição defensiva, se expõe na 

ânsia de atacar. O Palmeiras, 
traiçoeiro, com bom siste-
ma defensivo, tendo como 
ponto forte os contra-ata-
ques rápidos pelos lados do 
campo. Nas áreas técnicas, 
Rogério Ceni (foto) com van-
tagem sobre Abel Ferreira 
ainda analisando o grupo à 
procura do time ideal, o to-
que final para alcançar o que 
chama de futebol românti-
co/pragmático. Favoritis-
mo não é certeza de vitória. 
Embora seja um encontro 
de campeões, acho que vai 
dar Flamengo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Neymar jogou como nos 

bons tempos e colaborou 

com passes geniais para 

Mbappé e Marquinhos em 

dois dos três gols do PSG 

nos 3 a 2 sobre o todo po-

deroso Bayern de Munique.

 n O que aconteceu com 

Grêmio, impedido de jo-

gar no Equador pela Liber-

tadores, ligou o alerta na 

Conmebol, que tem Copa 

América e Eliminatórias 

pela frente para tocar.

PEDALADAS

 n Não para em pé a ideia de 
denunciar o atacante Luiz 
Adriano, do Palmeiras, ao 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva (TJD) por ter deixado 
ambiente de quarentena sa-
bendo estar contaminado 
pelo coronavírus. Além de 
não figurar como infração 

no código, não cabe a Jus-
tiça Desportiva a missão 
de patrulhar.

 n O Flamengo precisa de 
um goleiro. Diego Alves 
precisa de tempo para con-
seguir se livrar dos proble-
mas com as lesões que o 
afligem.


