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Diego Alves foi o destaque do Rubro Negro na conquista de mais uma taça. Arqueiro defendeu três cobranças que 

garantiram a vitória de 6 a 5 na disputa de pênaltis contra o Palmeiras, e a hegemonia do futebol do país. P. 3, 4, 5 e 6
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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 /SÁBADO

Portuguesa 5 x 1 Bangu Luso-Brasileiro

Macaé 1 x 3 Resende Elcyr Resende

Volta Redonda 2 x 2 Botafogo Raulino de Oliveira

9ª RODADA /ONTEM

Madureira 0 x 0 Boavista Conselheiro Galvão

Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu Maracanã

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 16 9 5 1 3 15 10 5

 5º Botafogo 12 9 2 6 1 10 8 2

 6º Madureira 12 9 2 6 1 8 10 -2

 7º Resende 11 9 3 2 4 8 14 -6

 8º Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2

 9º Boavista 10 9 2 4 3 10 10 0

 10º Nova Iguaçu 9 9 2 3 4 11 13 -2

 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

9ª RODADA / QUARTA-FEIRA
Flamengo x Vasco 21h Maracanã

Chamusca detecta evolução 
Mal no Carioca, Glorioso volta suas atenções à Copa do Brasil

C
om o empate em 2 a 2 
com o Volta Redonda, o 
Botafogo ficou em situa-

ção delicada no Carioca, fora 
da zona de classificação para 
a semifinal a duas rodadas 
do fim da fase classificatória. 
Mesmo assim, o técnico Mar-
celo Chamusca viu pontos po-
sitivos no sábado.

Finalmente com semana 
livre para treinar e ajustar a 
equipe, o comandante alvine-
gro detectou evolução, princi-
palmente na parte ofensiva, 
com 18 finalizações. Mas, ad-
mitiu que o desempenho não 
é o ideal e que a defesa não 
teve consistência. “Melhora-
mos nossa eficiência. A gente 
vai precisar trabalhar o siste-Chamusca: atenção com defesa

VITOR SILVA/BOTAFOGO

ma defensivo como um todo, 
começando pelos atacantes. 
Importante olhar no sentido 
coletivo”, disse.

Campeão brasileiro de 1995 
e ídolo do clube, o ex-zagueiro 
Gonçalves criticou a escalação 
do lateral-esquerdo Rafael Ca-
rioca. “Ele colocou para jogar 
um jogador que vinha de uma 
parada, chegou há uma sema-
na, alegando que tem que co-
locar para jogar. Foi decisão 
equivocada”, disse. 

Agora, as atenções se voltam 
para a segunda fase da Copa do 
Brasil, em jogo único. Precisan-
do do dinheiro da premiação 
para a próxima fase, o Glorioso 
enfrentará o ABC nesta quarta-
-feira, às 21h30, em Natal. 

 

Enquanto o técnico Marcelo 
Cabo está à procura da forma-
ção ideal, o Vasco segue sem 
contar com seus jovens que 
poderiam ajudar. No fim de 
semana, o clube atualizou a 
situação e MT, Talles Magno 
e Vinícius seguem sem pre-
visão de retorno e não estão 
treinando com bola com os 
companheiros.

A principal ausência é MT, 
que vinha atuando improvisa-
do na lateral esquerda. Ainda 
em recuperação de lombalgia, 
o meia segue com o tratamen-
to e não pode participar de 
treinos, fazendo apenas tra-
balhos de força. Segundo o de-

partamento médico vascaíno, 
a evolução é satisfatória, mas 
ainda é precoce estipular data 
de retorno.

Sem MT, o técnico Marcelo 
Cabo pedfiu a contratação de 
um outro lateral esquerdo, já 
que conta apenas com Zeca.

Já Vinícius foi submetido 
a um procedimento cirúrgi-
co na sexta-feira após sofrer 
uma fratura no nariz no fim 
de março. O atacante irá ao 
Centro de Treinamentos para 
fazer trabalhos físicos na 
academia. 

Por fim, Talles Magno segue 
em recuperação de artrosco-
pia no joelho esquerdo.

MT, Vinícius e Talles Magno sem previsão de retorno a treinos

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

MT não tem previsão de retorno

Vasco

Jovens no departamento médico

Botafogo
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Superbicampeão e melhor do Brasil! 
Em grande jogo, Rubro-Negro bate o Palmeiras por 6 a 5 nos pênaltis, após empate de 2 a 2 no tempo normal

C
omo esperado, Flamengo 
e Palmairas fizeram gran-
de jogo ontem no Mané 

Garrincha, onde os dois golei-
ros brilharam na decisão por 
pênaltis, após empate em 2 a 
2, gols de Gabigol, Arrascaeta e 
Raphael Veiga (2). Melhor para 
o Rubro-Negro, que viu Diego 
Alves pegar três das nove co-
branças e garantir o bicampeo-
nato da Supercopa do Brasil 
(6 a 5 nos pênaltis) e mostrar 
quem é o melhor time do país. 

A primeira conquista da 
temporada 2021 foi com muita 
emoção. O time esteve perto de 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

perder a decisão quando Filipe 
Luís chutou no travessão e Ma-
theuzinho parou em Weverton. 
Mas o Palmeiras desperdiçou 
duas chances de ser campeão: 
Diego Alves cobrança de Luan 
e Danilo mandou na trave. Nas 
alternadas, Pepê perdeu, mas o 
goleiro rubro-negro garantiu o 
título ao defender chutes de Ga-
briel Menino e Mayke. Rodrigo 
Caio concretizou o título. 

O Palmeiras foi mortal ao 
aproveitar saída de bola erra-
da do Flamengo. E foi golaço de 
Raphael Veiga, que girou sobre 
Willian Arão com um toque de 
calcanhar. Com a vantagem, 
o time paulista pôde jogar no 

contra-ataque. O Flamengo fa-
lhou na marcação e deu espa-
ços. Diego Alves brilhou com 
grandes defesas no primeiro 
tempo. E quando foi driblado, 
contou com a ajuda de Diego, 
que tirou a bola em cima da li-
nha, aos 27.

O lance foi decisivo. O Fla-
mengo tinha acabado de empa-
tar com Gabigol, aos 22, apro-
veitando rebote na trave após 
linda jogada de Filipe Luís. O 
VAR anulou pênalti marcado 
ao avisou que a falta de Isla em 
Wesley foi fora da área. O Ru-
bro-Negro também teve chan-
ces de virar. Bruno Henrique 
parou em Weverton. Até que 

Arrascaeta, em jogada indivi-
dual, cortou para o meio e chu-
tou no canto para fazer o segun-
do, nos acréscimos. 

O Flamengo voltou mais 
organizado no meio e chegou 
com mais com perigo. O Pal-
meiras mudou as característi-
cas e não ficou só atrás. Diego 
Alves voltou a a se destacar. 
Com as mexidas das duas equi-
pes, o Flamengo ficou mais de-
fensivo e deu a bola ao Palmei-
ras, que cresceu e empatou com 
Raphael Veiga, aos 28, cobran-
do pênalti infantil de Rodrigo 
Caio em Rony. Dois minutos an-
tes, o Rubro-Negro poderia ter 
ampliado, mas Gabigol perdeu 

Diego Alves, Diego 
Ribas e Everton 
Ribeiro levantaram 
mais uma taça ontem

Flamengo Palmeiras

 > Brasília gol inacreditável, após tabela 
com Everton Ribeiro.

A decisão ficou ainda mais 
aberta, com as equipes atrás 
do terceiro gol. Vitinho che-
gou muito perto ao chutar 
na trave. A bola ainda bateu 
em Weverton, mas não en-
trou. Gabigol fez o goleiro es-
palmar e depois segurou em 
cima da linha. 

E a decisão foi para os pê-
naltis. Pelo Fla, Arrascaeta, 
Vitinho, Gabigol, João Go-
mes, Michael e Rodrigo Caio 
acertaram. Pelos paulistas, 
Raphael Veiga, Gustavo Gó-
mez, Gustavo Scarpa, Viña, 
Gabriel Verón fizera os gols.



PÔSTER DO MENGÃO De pé (da esq. para a dir.):
Caio, Rodrigo Muniz, Léo Perei

Gomes, Michael, Isla, Arrascae

BICAMPEAO  DA SUPERBICAMPEAO  DA SUPER~~



a a dir.):  Bruno Viana, Diego Alves, Renê, Filipe Luís, Gustavo Henrique, Rodrigo 

ereira, Willian Arão, Hugo Moura e Hugo. Agachados: Gabigol, Pepê, João 

caeta, Gerson, Matheuzinho, Everton Ribeiro, Diego, Vitinho e Bruno Henrique.
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Flamengo Palmeiras

‘Passei por momento conturbado’
Goleiro Diego Alves defendeu três pênaltis e recebe elogios de Rogério Ceni. Rodrigo Caio fez gol do título

Nos 90 minutos, Diego Al-
ves falhou ao afastar uma 
bola que resultou no pri-

meiro gol de Raphael Veiga. No 
entanto, nas penalidades, ele 
brilhou e defendeu três cobran-
ças. Após o jogo, falou sobre o 
título e aproveitou para elogiar 
o técnico Rogério Ceni.

“Para mim foi especial, 
porque passei por momento 
conturbado. Isso vai para as 
pessoas que quiseram minha 
permanência, era desejo meu 
ficar no Flamengo, muita gen-

Gabigol 

marcou o 

primeiro gol do 

Flamengo na 

decisão contra 

o Palmeiras

te fez esforço para eu conti-
nuar. Fico feliz por retribuir 
isso com esse título que esse 
grupo merece. (Ceni) É um 
ídolo eterno”, disse.

Ceni comemorou o segun-
do título pelo Fla. “Eu me sin-
to feliz. Ser campeão brasilei-
ro em fevereiro, estamos em 
abril e podemos comemorar 
outro título, tendo em vista o 
tamanho do rival, que valori-
za ainda mais a conquista. Os 
dois times que mais venceram 
no Brasil no ano passado. O 
quarto título nacional dessa 
era do Flamengo, e o meu se-

gundo no clube”, disse. 
O técnico exaltou goleiro 

Diego Alves. “Eu sei o valor da 
experiência de um goleiro aos 
35 anos, o que ele pode acres-
centar não só com defesas, 
mas no dia a dia, com diálogo, 
comunicação. Nos pênaltis, 
é 100% mérito dele. Ele acre-
ditou até o fim. Dois pênaltis 
abaixo, faltando duas cobran-
ças, é difícil reverter. Só mostra 
o grande goleiro que ele é e o 
acerto que tivemos ao mantê-lo 
por mais um ano” completou.

Já Rodrigo Caio foi do céu 
ao inferno. No segundo tem-

po, o zagueiro cometeu pênalti 
bobo em Rony, que resultou 
no empate. No entanto, o de-
fensor se redimiu ao cobrar a 
penalidade que deu o título ao 
Rubro-Negro. 

“Infelizmente participei do 
segundo gol. Na minha visão, 
jogada normal. Mas Deus é 
justo e me deu a oportuni-
dade de ser o último cobra-
dor”, disse. “Mostra a força e 
a união desse grupo. Cheguei 
em 2019 com o propósito de 
fazer história, e esse grupo 
está fazendo. Tenho certeza 
que não para por aqui”.

 N Além do título da Super-
copa, o oitavo em dois anos, 
Gabigol teve mais um motivo 
para comemorar. Com o gol no 
Palmeiras, tornou-se o maior 
goleador do Fla no século 21, 
superando Renato Abreu. Ga-
bigol tem 74 gols em 106 par-
tidas, enquanto o ex-volante 
ficou com 73 em 275 jogos.

“É marca expressiva. Divido 
com meus companheiros que 
fazem a bola chegar e os golei-
ros que treinam comigo. Joguei 
com ele (Renato Abreu) no 
Santos. Com tão pouca idade, 
bater esse recorde me deixa fe-
liz. Espero bater mais”, afirmou.

O camisa 9 se firma na lista 
de grandes nomes da história 
do clube. Gabigol já levantou 
dois Estaduais, dois Brasileiros, 
duas Supercopas, uma Liber-
tadores e uma Recopa. “Foi um 
título merecido, o melhor time 
venceu”, completou Gabigol, 
que agora tem 11 gols marca-
dos contra o Palmeiras.

GABI: MAIOR 
ARTILHEIRO 
NO SÉCULO 21

Confusão en-
tre jogadores 
e integrantes 
da comissão 
técnica dos 
dois times 
desviou aten-
ção enquanto 
a bola rolava

Isso vai para 

as pessoas 

que quiseram 

minha 

permanência, 

era desejo 

meu ficar no 

Flamengo”

DIEGO ALVES, 

GOLEIRO

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 > Brasília
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Fluminense Nova Iguaçu

Nenê e Fred 
tiveram boa 
atuação na 

vitória de 
ontem frente 

ao Nova 
Iguaçu

‘Pintura’ de Kayky e gol  
400 de Fred garantem  
vitória no Maracanã
Com placar de 3 a 1, Tricolor se aproxima da classificação após grande atuação no 2º tempo

A união de gerações do Flu-
minense fez a diferença 
na vitória de ontem por 

3 a 1 sobre o Nova Iguaçu. Do 
golaço de Kayky, de 17 anos, ao 
oportunismo de Fred, que mar-
cou o 400º gol da carreira, o Tri-
color, que ainda viu John Kenn-
dy ampliar nos acréscimos, não 
teve dificuldade para confirmar 
o favoritismo, no Maracanã. O 
Tricolor ficou mais perto da 
vaga na semifinal do Estadual, 
em quarto lugar, com 16 pontos, 
e não pode ser ultrapassado por 
Botafogo e Madureira, com 12, 
na próxima rodada.

Esqueça o primeiro tempo. 
Apesar do domínio de posse 
de bola, o Fluminense pecou 
no último passe, assim como 
no excesso de duas joias: Luiz 
Henrique e Kayky. Com a 
missão de ajudar a municiar 
Fred, a dupla prendeu demais 
a bola e chegou a levar bronca 
do camisa 9.

Com 17 anos, Kayky pode 
ter pecado pela pouca expe-
riência, compensada pela 
qualidade acima da média. 
Mas isso é assunto para o se-
gundo tempo. A mudança de 
postura determinou a altera-
ção no placar. É bem verdade 
que Kayky não ‘escutou’ Fred, 
ao fazer fila na defesa do Nova 
Iguaçu e marcar um golaço, o 
segundo como profissional, 
aos sete minutos.

Na contagem regressiva 
pelo gol de número 400 da 
carreira, Fred cumpriu a mis-
são. Aos 17, após uma envol-
vente troca de passes entre 
Martinelli, Luiz Henrique e 
Nenê, o camisa 9 ampliou o 
marcador, assinalando o 182º 
gol pelo Tricolor. A ‘festa’ 
abriu a guarda do Fluminen-
se. No minuto seguinte, An-
derson Kunzel, livre de mar-
cação, finalizou sem chances 
de defesa para Marcos Felipe.

O Fluminense, renovado 
com as mexidas de Roger Ma-
chado, acelerou mais e teve a 
chance de aumentar a vanta-
gem com Nenê e Gabriel Teixei-
ra. Mas coube a John Kennedy, 
outra joia da base, marcar o úl-
timo gol da noite, aos 47.

Kayky, de 17 

anos, está ne-

gociado com 

o Manchester 

City, da In-

glaterra, por 

aproximada-

mente R$ 67 

milhões

 N A contagem regressiva pelo 
400º gol da carreira de Fred aca-
bou na noite de ontem, na vitó-
ria do Fluminense sobre o Nova 
Iguaçu, por 3 a 1. O resultado que 
deixou a equipe mais perto classi-
ficação para a semifinal da Cario-
cão ficará marcado na história do 
clube e no currículo do camisa 9, 
um dos maiores ídolos do Tricolor.

“É uma marca importante para 
mim, marca pessoal. Mas além 

disso tudo estou feliz porque conse-
guimos quebrar esse jogo tão equi-
librado e bem executado pelo Nova 
Iguaçu. Quero agradece nossa torcida 
que fez o #FredDay. Vou continuar 
dando minha vida para fazer esses 
gols. Feliz demais por essa marca, 
feliz pelos gols”, disse o camisa 9, que 
soma 182 gols pelo Fluminense.

Autor do gol mais bonito da noite, 
Kayky, de 17 anos, marcou apenas 
o segundo como profissional e tem 

longo caminho a percorrer. Consi-
derado uma das maiores promes-
sas de Xerém, está negociado com 
o Manchester City, por aproxima-
damente R$ 67 milhões.

“Faltam 398 (risos). Eles sem-
pre falam para eu ir para cima, 
para aproveitar minha velocidade. 
Graças a Deus fui feliz, consegui 
dar os dribles. E fiz o meu melhor, 
o mano a mano. Fred falou que 
estou começando bem”, disse.

ATACANTE CELEBRA MARCA HISTÓRICA NA CARREIRA
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a palinha do apolinho

SUPER BICAMPEÃO

EMPATAFOGO PEDALADAS

 N O time do Botafogo mos-
tra apetite, vontade de ga-
nhar, não falta empenho, 
mas os resultados ficam 
longe do esperado pela tor-
cida. Em nove rodadas só 
uma derrota, mas seis em-
pates minaram a campanha 
revelando desequilíbrio fí-
sico e emocional, algo seme-
lhante ao que vinha aconte-
cendo no Brasileirão. Tem 
bons momentos, lampejos 
alternados com apagões que 
abrem brechas por onde es-
capam resultados. O técni-
co Chamusca vai ter muito 
trabalho.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Felipe Luiz recuperou 

a melhor forma física e 

mostra resultados. Contra 

o Palmeiras foi destaque 

falhando apenas na deci-

são por pênaltis chutando 

no travessão.

 N Técnico Abel Ferreira, 

vem revelando desequi-

líbrio. Na decisão em Bra-

sília, foi expulso depois de 

advertência verbal, car-

tão amarelo e finalmente 

vermelho.

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

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

 N Mais uma Taça no Salão de 
Troféus na Gávea conquis-
tada depois de muita luta, 
jogadores de Flamengo e 
Palmeiras visivelmente des-
gastados pelas condições 
impostas pelo fato do jogo 
em Brasília, 11 horas da ma-
nhã, sol forte e baixa umida-
de no ar. Os dois times supe-
raram tudo empatando 2 x 
2 levando a disputa da taça 
para uma impiedosa disputa 
de pênaltis durante a qual as 
emoções fizeram os corações 
de ambas as torcidas para-
rem no céu da boca. Dezoito 
cobranças, sete perdidas e 

coube a Rodrigo Caio, que 
cometeu o pênalti em Rony 
que permitiu o empate ao 
Palmeiras quando o Fla-
mengo vencia por 2 x 1 a 
última cobrança fechando 
em 6 x 5 e liberando a festa 
na favela para comemorar 
o bicampeonato da Super-
copa. Foi um bom jogo, a 
acima mesmo do que se 
esperava, boa amostra do 
que nos espera no próximo 
Campeonato Brasileiro. 
Raphael Veiga, Felipe Luís, 
os goleiros Weverton e Die-
go Alves foram destaques. 
No final, ganhou o melhor.

 NVasco x Flamengo fechan-
do a rodada nesta quarta-
-feira promete pela rivalida-
de. Para os vascaínos vencer 
o bicampeão da Super Copa 
do Brasil terá outro sabor

 NPortuguesa se mete no 

meio dos papões e está per-
to de carimbar vaga para as 
semifinais. Na Ilha todos 
acreditam.

 NDe saída do Cruzeiro, vigo-
roso zagueiro Manoel pode-
rá pintar no Fluminense.

Paquetá marca pelo 
terceiro jogo seguido

O 
momento de Lucas Pa-
quetá com a camisa do 
Lyon é especial. Ontem, 

ele marcou um dos gols da 
equipe na vitória por 3 a 0 so-
bre o Angers, chegando ao ter-
ceiro jogo seguido balançan-
do as redes. Foi o sétimo gol 
do meia em 27 partidas com 
a camisa do Lyon, que serviu 
de garçom a Memphis Depay 
marcar, como na última parti-
da, pela Copa da França.

A equipe interrompeu se-
quência de três jogos sem vitó-
ria na Ligue 1. Com o resulta-
do, o Lyon chegou a 64 pontos, 
na quarta colocação.

Ex-Flamengo, Lucas Paquetá está na mira de Tite para a Seleção

AFP

No radar de Tite, técnico 
da seleção brasileira, Paque-
tá não escondeu a felicida-
de pela reviravolta na car-
reira com a camisa do Lyon.

“Sem dúvidas é um mo-
mento especial. Fico feliz por 
mais esse gol e pela assistên-
cia, mas sem dúvida o mais 
importante foi a vitória. No 
meio da semana conquista-
mos a classificação na Copa da 
França, mas precisávamos re-
tomar o caminho das vitórias 
na Ligue 1. Estou feliz aqui, a 
equipe é muito qualificada e 
agora é seguir trabalhando 
para que as vitórias sigam 
acontecendo”, destacou.

CAMPEONATO FRANCÊS

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Juve segue na cola do Milan

A Juventus fez sua parte e der-
rotou o Genoa por 3 a 1 onb-
tem, pela 30ª rodada do Italia-
no. Em casa, o time de Turim 
chegou à vitória com gols de 
Kulusevski, Morata e McKen-
nie e continua na cola do vi-
ce-líder Milan. Os visitantes 
descontaram com Scamacca. 
Cristiano Ronaldo não mar-
cou, mas teve boa atuação. 

A distância da Juventus 

para o Milan é de um ponto. 
Terceira colocada na tabela de 
classificação, a “Velha Senho-
ra” tem 62 pontos, contra 63 
do rival de Milão. A Inter de 
Milão lidera com 74 pontos e 
caminha a passos largos para 
conquistar o título. O Genoa é 
o 13º colocado, com 32 pontos.

O Napoli derrotou a Sam-
pdoria (10ª) por 2 a 0 e en-
trou no G4. O time napoli-
tano foi a 59 pontos e subiu 
para o 4º lugar.

CAMPEONATO ITALIANO

 > Lyon, França

 > Turim, Itália


