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Flu fecha a contratação de quatro 
reforços para a Libertadores 
da América: o meia Cazares, o 
zagueiro Manoel e os atacantes 
Abel Hernández e Bobadilla. P. 2 e 3
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Atlético-MG e Corinthians
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Fluminense

Clube acerta a contratação de quatro jogadores: Cazares, Manoel, Abel Hernández e Bobadilla

A 
noite de segunda-feira 
reservou muitas surpre-
sas para o torcedor do 

Fluminense, que sacramentou 
quatro negociações em anda-
mento. Além de Cazares, que, 
em fim de contrato, foi libe-
rado pela diretoria do Corin-
thians para acertar os últimos 
detalhes com o Tricolor, o clu-
be também finalizou as trata-
tivas com o zagueiro Manoel, 
que rescindiu o contrato com 
o Cruzeiro, e os atacantes Abel 
Hernández, do Internacional e 

DIVULGAÇÃO

Raúl Bobadilla, do Guaraní, do 
Paraguai.

Perto da vaga na semifinal 
do Campeonato Carioca, o 
Fluminense foi ao mercado de 
olho na Libertadores da Amé-
rica. De volta à competição in-
tercontinental após oito anos, 
o Tricolor, que estreia na fase 
de grupos contra o River Pla-
te, da Argentina, no dia 22, às 
19h, no Maracanã, priorizou a 
experiência dos reforços, que 
ainda não foram oficializados. 
O acerto foi antecipado pelo 

portal ‘GE’. A pedido do téc-
nico Roger Machado, o ata-
que foi prioridade na volta ao 
mercado da bola. 

O fracasso na negociação 
com Matheus Babi, que acer-
tou com o Athletico-PR, e a 
dificuldade no acordo com 
Willian Bigode, do Palmei-
ras, aumentaram a aposta da 
diretoria em dois estrangei-
ros. Há sete meses no Brasil, 
o uruguaio Abel Hernández, 
de 30 anos, teve a aprovação 
da comissão técnica. Com ba-

gagem no futebol europeu, o 
atacante, de 1,85m, aumenta 
o leque de opções de Roger 
Machado.

ALTERNATIVAS PARA O ATAQUE

Hoje, o treinador conta ape-
nas com Fred, de 37 anos, e 
Caio Paulista, de 22, para a 
função de centroavante. Com 
a chegada do argentino Raúl 
Bobadilha, do Guaraní-PAR, 
o clube mostra que estava de 
olho no mercado sul-ameri-
cano. O atacante, de 33 anos, 

Cazares não 
teve boa 

passagem 
jogando no 

Corinthians: 
dois gols em 

27 partidas

é outro com experiência na 
Europa e em competições 
como a Libertadores da Amé-
rica. Tanto Hernández quanto 
Bobadilla chegam sem cus-
tos e são aguardados no Rio 
amanhã.

Manoel, de 31 anos, fecha o 
pacotão. O zagueiro, que teve 
o contrato rescindido com o 
Cruzeiro, é outro reforço que 
chega a custo zero como op-
ção a David Duarte, do Goiás, 
que era o nome preferido do 
Fluminense para a defesa.

Tricolor fecha pacotão de 
reforços para a Libertadores
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Fluminense

Naturalizado, Bobadilla tem passagem pela seleção do Paraguai

DIVULGAÇÃO

 N O treinador do Fluminense, 
Roger Machado, viu evolução 
na equipe na vitória sobre o 
Nova Iguaçu. Na opinião do 
técnico, o Tricolor conseguiu 
ter mais velocidade no ata-
que, porém, ainda precisa 
crescer em alguns pontos, 
principalmente em criar mais 
jogadas ofensivas. “Estamos 
em uma construção. Vejo 
pontos em que evoluímos 
muito, principalmente na 
questão de termos a bola, 
de termos volume de jogo. 
Não permitimos que o adver-
sário usasse o contra-ataque 
a seu favor, controlamos bem 
as transições”, disse.

Roger também comentou 
o golaço do garoto Kayky e a 
marca de 400 gols de Fred: 
“De fato, foi um jogo de be-
los momentos e momentos 
históricos. Esse gol do Kayky, 
sem dúvida, vai ser lembran-
do daqui a muitos anos. O gol 
de número 400 é outro fato 
relevante de muito peso”. 

ROGER VÊ 
EVOLUÇÃO  
DA EQUIPEConseguir 

reforços para 
o setor ofen-
sivo era uma 
das principais 
preocupações 
do técnico Ro-
ger Machado

“Vejo pontos 

em que evo-

luímos muito, 

principalmen-

te na questão 

de termos 

volume  

de jogo”

ROGER 

MACHADO, 
Técnico do Flu

LIBERTADORES 2021

FLAMENGO (GRUPO G)
20/4 Vélez Sarsfield (ARG) x Flamengo 21h30

27/4 Flamengo x Unión La Calera (CHI) 19h15

4/5,  LDU (EQU) x Flamengo 21h30

11/5  Unión La Calera (CHI) x Flamengo 21h30

19/5 Flamengo x LDU (EQU) 21h

27/5 Flamengo x Vélez Sarsfield (ARG) 21h

FLUMINENSE (GRUPO D) 
22/4  Fluminense x River Plate (ARG) 19h

28/4 Santa Fe (COL) x Fluminense 21h

6/5 G3* x Fluminense 19h

12/5 Fluminense x Santa Fe (COL) 21h

18/5  Fluminense x G3* 21h30

25/5 River Plate (ARG) x Fluminense 19h15

*O G3 será conhecido após o duelo entre  Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL)

Dupla Fla-Flu estreia 
na semana que vem 
Confederação 
Sul-Americana de 
Futebol divulga a 
tabela da fase de 
grupos da principal 
competição do 
continente

A Conmebol divulgou a ta-
bela detalhada da fase de 
grupos da Copa Libertado-
res da América. Os confron-
tos começarão a ser dispu-
tados na semana que vem, 
no dia 20, e vão se estender 
até 27 de maio. O Flamen-
go será o primeiro time ca-
rioca a entrar em campo: 
terá como adversário o Vé-
lez Sarsfield, na Argentina, 
na próxima terça-feira, às 
21h30. Além do clube ar-
gentino, o Rubro-Negro 
terá pela frente no Grupo G 
o Unión La Calera, do Chile, 
e a LDU, do Equador.

De volta à Libertadores 
da América depois de um 
período de oito anos, o Flu-
minense fará sua estreia na 
fase de grupos dois dias de-
pois que o Flamengo. O Tri-
color jogará na quinta-feira 
da semana que vem e terá 
um compromisso dos mais 
difíceis: encara o River Pla-
te, no estádio do Maracanã, 
às 19h. Completam o Grupo 
D o Santa Fé, da Colômbia, e 
o vencedor do confronto en-
tre Bolívar (BOL) e Junior 
Barranquilla (COL).

O Flu vai 
estrear na 
Liberta 
jogando contra 
o River Plate, 
da Argentina, 
no Maracanã

CONMEBOL/DIVULGAÇÃO

LIBERTADORES DA AMÉRICA

A fase de grupos  
da Libertadores vai 
se estender até o  
dia 27 de maio
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Flamengo

Herói da Supercopa, 
Diego Alves exalta 
conquistas no Fla
Goleiro, de 35 anos, publica post e destaca feitos no clube: 
‘Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro!’ 

P
ersonagem decisivo na 
conquista da Supercopa 
do Brasil pelo Flamengo 

no domingo, o goleiro Diego 
Alves utilizou as redes sociais 
para exaltar o feito alcançado 
pelo Rubro-Negro. O jogador, 
de 35 anos, postou uma foto 
em que aparece enxugando os 
olhos. “Quanta história, quan-
tos títulos, quanta felicidade! 
“Quero cantar ao mundo in-
teiro a alegria de ser rubro-ne-
gro!”, escreveu o goleiro.

Diego Alves defendeu três 
das quatro cobranças de pê-
nalti perdidas pelo Palmeiras, 
o que deu ao Flamengo o bi-
campeonato da Supercopa do 
Brasil, após empate em 2 a 2 
no tempo normal. 

Desde a sua volta ao país, 
em 2017, Diego Alves já foi 
campeão da Libertadores, 
conquistou dois Campeona-
tos Brasileiros, uma Recopa 
Sul-Americana, duas Super-
copas do Brasil e dois Cam-
peonatos Cariocas.

ZAGUEIRO ADMITE PÊNALTI

O zagueiro Rodrigo Caio, que 
converteu o pênalti decisivo 
em Brasília, comentou a emo-
cionante disputa com o Pal-
meiras. No tempo normal, o 
defensor havia cometido uma 
penalidade em Rony, que le-
vou ao empate em 2 a 2. O jo-
gador rubro-negro admitiu 
que cometeu a infração. 

“Eu acabei me desequili-
brando na jogada e isso aca-
bou me afetando. Eu tento 
colocar a mão no Rony para 
marcar o espaço. Mas, como 
eu me desequilibrei, tomei 
essa atitude e errei ao puxar 
a camisa dele. Não sei se foi o 
suficiente para marcar o pê-
nalti, mas é uma análise do 
árbitro e a gente tem que res-
peitar a decisão”, afirmou em 
entrevista ao SporTV.

Rodrigo Caio admitiu que 
ficou surpreso com o Palmei-
ras: “Conversando com os 
companheiros, o Palmeiras 
surpreendeu a gente na for-
ma agressiva que jogaram. De 
alguma forma, eles consegui-
ram nos surpreender”.

Diego Alves 
teve atuação 
de destaque 

na Supercopa

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Rodrigo Caio 

admitiu que 

a postura 

ofensiva do 

Palmeiras 

em campo 

surpreendeu 

a equipe 

rubro-negra
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Flamengo 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 /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 /DOMINGO

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 / QUINTA
Flamengo x Vasco 19h Maracanã

 n A Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Ferj) aceitou o pedido feito 
pela diretoria do Flamengo 
e remarcou o clássico diante 
do Vasco para quinta-feira, 
às 19h, no Maracanã, pela 
nona rodada do Campeo-
nato Carioca. Inicialmente, 
o confronto estava previsto 
para as 21h de amanhã.

O Flamengo vinha tentan-
do o adiamento da partida 
desde a última semana. A 
alegação do Rubro-Negro 
para pedir a transferência do 
clássico era o fato de ter dis-
putado a Supercopa do Brasil 
no último domingo, contra o 
Palmeiras, no Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília, onde 
conquistou o bicampeona-
to, após empate em 2 a 2 no 
tempo normal e vitória por 6 
a 5 nos pênaltis.

A diretoria do Vasco se 
queixou de não ter sido con-
sultada sobre a possibilida-
de de mudança da data. No 
entanto, confirmou que foi 
informada sobre a alteração 
no fim da tarde de ontem e 
divulgou nota oficial se quei-
xando da forma como a Fe-
deração do Rio agiu.

FERJ ADIA, E 
CLÁSSICO SERÁ 
NA QUINTA

 n A Supercopa do Brasil não foi 
um sucesso para o Flamengo 
apenas dentro do campo de jogo. 
A Amazon, que firmou parceria 
pontual para a partida, em Bra-
sília, se aproximou do clube. Os 
dois lados avaliaram como muito 
positivo esse acordo para o duelo 
com o Palmeiras e passaram a 
analisar a possibilidade de uma 
parceria fixa.

O ‘head of marketing’ da Ama-
zon Prime, João Mesquita, exal-
tou a parceria nas redes sociais 

postando uma foto da camisa do 
Rubro-Negro com os dizeres: “Sky 
is the limit (o céu é o limite)”. Além 
disso, um dos líderes da empresa 
ligou para o Flamengo para elo-
giar a parceria, o engajamento e a 
visibilidade alcançados durante a 
partida na capital federal.

Dentro de campo, o Flamengo 
se tornou bicampeão da Super-
copa do Brasil, após derrotar o 
Palmeiras nos pênaltis. No tempo 
normal, as duas equipes ficaram 
no empate em 2 a 2.

PARCERIA MUITO BEM AVALIADA

O clássico diante 
do Vasco, pelo 
Campeonto Carioca, 
foi transferido de 
quarta para quinta, 
às 19h, no Maracanã

Presidente Rodolfo Landim: uma boa aproximação com a Amazon

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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Vasco

Matías Galarza avisa que quer ficar
Paraguaio, de 19 anos, que pertence ao Olimpia, diz que só aceitou vir para o Brasil pela grandeza do Vasco

C
ontratado pelo Vasco 
para as categorias de 
base,  o jovem para-

guaio Matías Galarza vem 
se destacando neste come-
ço de temporada. Em entre-
vista à Rádio ‘ABC Cardinal’, 
do seu país, o jogador, de 
19 anos, falou sobre o bom 
momento no Cruzmaltino. 
E citou sua preocupação ao 
aceitar uma oferta do Bra-
sil, que é um dos países que 
vêm sofrendo mais com a 
pandemia da covid-19.

“Não foi uma decisão fá-
cil aceitar a oferta do Vas-
co. O Brasil é um dos países 

Galarza (C): garoto 
paraguaio é um dos 
destaques do Vasco 
nesta temporada

com mais mortos por conta 
da pandemia. Eu fui sozinho 
para o Rio, mas, quando você 
recebe a oferta de um clube 
tão grande, precisa ir. Não tive 
a doença, até o momento, e a 
grande maioria das pessoas 
vem se cuidando, tomando as 
medidas corretas de preven-
ção”, afirmou.

Galarza ainda pertence ao 
Olimpia, do Paraguai, e está 
emprestado ao Vasco com 
opção de compra. Neste co-
meço de temporada, entrou 
em campo em sete partidas e 
fez dois gols. O jovem afirmou 
que deseja ser comprado pelo 

Cruzmaltino, mas se colocou 
à disposição de retornar ao 
Olimpia, caso o clube carioca 
não exerça a sua opção.

“Meu empréstimo veio com 
uma opção de compra pelo 
Vasco. Existe uma boa chan-
ce de o clube fazer essa opção, 
estou bem aqui, adaptado, de-
sejo permanecer. Porém, se o 
Vasco não desejar, retorno ao 
Olimpia, que é o clube em que 
cresci no futebol”, disse.

Após a classificação para a 
terceira fase da Copa do Bra-
sil, o Vasco volta as atenções 
novamente ao Campeonato 
Carioca. O próximo adver-

sário será o Flamengo, num 
clássico fundamental para as 
pretensões de classificação do 
Cruzmaltino à semifinal da 
competição. Para a vitória, o 
primeiro passo é a evolução 
defensiva da equipe no duelo 
particular com Bruno Henri-
que e Gabigol.

“Na minha visão, nossa 
equipe tem que ter um bom 
encaixe defensivo para que, 
individualmente, possamos 
sobressair. Sabemos que o 
Flamengo é uma equipe qua-
lificada, não só Bruno Henri-
que e Gabigol, mas vários jo-
gadores em que temos que es-

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

tar atentos”, disse Ernando ao 
canal no ‘Atenção, Vascaínos’.

A pedido da diretoria do 
Flamengo, o clássico foi adia-
do de quarta para quinta-fei-
ra, às 19h, no Maracanã. Com 
um dia a mais de preparação, 
Ernando acredita que o téc-
nico Marcelo Cabo tenha a 
chance de corrigir os últimos 
detalhes: “É preciso dar tran-
quilidade na marcação atrás 
para o pessoal da frente poder 
construir jogadas. O segredo 
é cada um cumprir bem o seu 
papel. Todo mundo obedecen-
do taticamente, coletivamente 
faremos um bom jogo”.

Sem ter sido 
consultado, o 
Vasco repudiou o 
adiamento do jogo 
com o Flamengo 
para quinta-feira
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Botafogo

F
im da novela. O Athletico-
-PR finalmente acertou a 
contratação do atacante 

Matheus Babi. O jogador, que 
estava emprestado ao Botafo-
go, pertencia ao Serra Macaen-
se,  e vai assinar com o Furacão 
por quatro temporadas. 

Para contratar Babi, o 
Athletico-PR irá desembol-
sar R$ 9 milhões à vista ao 
Serra Macaense por 70% dos 
direitos econômicos. O clube 
vai manter 30% do jogador. 
Já o Botafogo não ficará com 
nenhum percentual dos direi-
tos, mas receberá uma com-
pensação de R$ 3 milhões à 
vista para liberar o atacante.

As negociações para tirar 
Matheus Babi do Glorioso se 
arrastaram nas últimas sema-
nas. Além do Athletico-PR, o 
Fluminense chegou a forma-
lizar uma proposta para con-
tratá-lo, mas não houve um 
acordo. Babi chegou ao Bota-
fogo para a disputa do Cam-
peonato Brasileiro de 2020. 
Desde então, foram 48 parti-
das com a camisa alvinegra e 
15 gols marcados.

NAVARRO DEVE JOGAR

Sem Babi no elenco, o garo-
to Rafael Navarro vai ganhar 
mais espaço com o técnico 
Marcelo Chamusca. Inclusi-
ve, deverá ser titular no con-
fronto de amanhã com o ABC, 
em Natal, pela segunda fase 
da Copa do Brasil. Substi-
tuído no segundo tempo do 
empate por 2 a 2 contra o Vol-
ta Redonda, sábado à noite, 
Navarro levou a mão à coxa 
antes de deixar o campo, mas 
não preocupa para o próximo 
compromisso, de acordo com 
informação do jornalista Wel-
lington Arruda.

Ele teria sentido apenas 
um desconforto muscular e 
estará à disposição de Mar-
celo Chamusca no decisivo 
duelo pela vaga à terceira fase 
da competição nacional, que 
vale um prêmio de R$ 1,7 mi-
lhão. Navarro foi autor de um 
belo gol na partida contra o 
Voltaço, aproveitando bem a 
chance de ser titular. 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Furacão define contratação 
do atacante Matheus Babi
Athletico-PR vai pagar R$ 3 milhões à vista ao Alvinegro pela liberação do jogador

Com a camisa 
do Botafogo, 
o atacante 
Matheus Babi 
disputou 48 
partidas e 
balançou as 
redes 15 vezes

Matheus Babi 
vai assinar 

contrato 
de quatro 

temporadas 
com o 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Seleção da 
França terá 
Bernardinho
Técnico vai assumir a equipe masculina 
logo depois da Olimpíada de Tóquio

A Federação Francesa de 
Voleibol (FFVolley, na sigla 
em francês) confirmou que 
Bernardinho assumirá o co-
mando da seleção masculi-
na após os Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, adiados em 
um ano por causa da pande-
mia do coronavírus. A con-
tratação visa à Olimpíada de 
2024, que será em Paris.

“Ficamos muito felizes 
que Bernardinho tenha acei-
tado nossa proposta. A sua 
enorme história é a prova do 
nosso desejo de ver a equipe 
francesa continuar a evoluir 
ao mais alto nível e ambicio-
nar pódios”, disse Eric Tan-
guy, presidente da FFVolley.

O treinador brasileiro as-
sumirá ao fim da Olimpía-
da de Tóquio, substituindo 
Laurent Tillie. Seu primeiro 
compromisso será o Cam-
peonato Europeu, de 1º a 

Bernardinho diz que trabalho na equipe francesa será um desafio

ARQUIVO O DIA

19 de setembro, em quatro 
países: Polônia, República 
Tcheca, Estônia e Finlândia.

Antes de assumir, Bernar-
dinho destacou o bom traba-
lho de Tillie. “Estou muito 
honrado. Essa decisão não 
foi fácil porque requer al-
guns sacrifícios pessoais, 
mas, quando olho para a 
seleção da França e sua evo-
lução hoje, fico muito entu-
siasmado com a ideia de po-
der trazer minha experiên-
cia a ela, a fim de avançar em 
direção a um único objetivo 
comum: a medalha de ouro 
nos Jogos Olímpicos de Pa-
ris”, afirmou. “É um verda-
deiro desafio que nos espera. 
Essa equipe tem potencial e 
gostaria de destacar o traba-
lho admirável que Tillie tem 
feito com os seus jogadores 
ao longo dos últimos nove 
anos”, acrescentou.

CONVITE ACEITO

 nO Vasco se prepara para en-
frentar o Flamengo em mais 
um dos momentos em que 
a discrepância entre as duas 
equipes se mostra evidente. 
Um está na Série B e outro é o 
grande campeão do Brasil. Mas, 
nessa pegada, o time de Mar-
celo Cabo acredita na boa pre-
paração para surpreender no 
Carioca. Ele organizou o time e 
pode ser, na vontade, que acon-
teça uma surpresa. Pode ser, 
apesar de eu não acreditar. Há 
esperança na diferente semana 
do Gigante.

SEMANA DIFERENTE  
NO VASCO

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

TUDO O QUE ESPERÁVAMOS

F
lamengo e Palmeiras protagonizaram o jogo do 
ano em 2021. São as duas melhores e mais ricas 
equipes do país, com craques que, na América 

do Sul, só o Brasil pode ter. Um 2 a 2 que ficou na 
história como um “jogaço”. O Fla, tecnicamente, é 
melhor do que o Porco. Mas o Alviverde também 
fez uma partida memorável. Os gols do Flamengo 
foram construídos e bem feitos. Já os do Palmeiras 
foram nos erros do time de Ceni. Destaco as atuações 
de Diego Alves e Weverton. Não pelos pênaltis que, é 
claro, contam, mas pela postura deles como goleiros. 
Todo grande time começa por um grande arqueiro. 
Quando a corda aperta, eles decidem títulos. O Fla-
mengo ganhou a Supercopa e o Brasileiro, mas o 
Porco venceu a Copa do Brasil e a Libertadores mui-
to por conta de Weverton. O Brasil segue revelando 
enormes jogadores e fazendo jogos inesquecíveis. 
Azar de quem atua contra o Rubro-Negro. Depois 
de dois pênaltis de desvantagem, a virada e o troféu. 
Não tem jeito: é a melhor equipe da América!

Diego Alves, herói do título do Flamengo no Estádio Mané Garrincha

 n Não poderia ser em ou-
tro clube. Frederico Cha-
ves Guedes chegou ao 
seu 400° gol na carreira 
como jogador de futebol 
profissional. O atacante já 
disputou duas Copas do 
Mundo e fez seu nome no 
esporte. No Flu, é claro, ele 
é um ídolo imortal. Dos 
maiores da instituição. 
Só temos que parabenizar 
esse monstro pela marca e 
aproveitar o que resta de 
um dos craques da grande 
área tricolor.

400 É COM FRED

KAYKY É SHOW

 n Os maiores craques assinariam a pintura que o garoto 
Kayky, de apenas 17 anos, protagonizou no Maracanã. O 
canhoto é extremamente habilidoso, passou por três e ain-
da meteu um golaço que ficará marcado na cabeça dele e 
de todos que viram essa estrela brilhar. Olho nele porque o 
garoto vive e ainda vai viver uma grande fase!
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