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Sob pressão, 
Botafogo de 
Marcelo Chamusca 
encara o ABC, em 
Natal, em busca 
da classificação à 
terceira a fase da 
Copa do Brasil. P. 8
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Fluminense

D
emorou, mas enfim o Flu-
minense encaminhou as 
contratações prometidas 

pela diretoria para a Liberta-
dores da América. Entretanto, 
agora começa uma nova corrida 
contra o tempo, que é o acerto fi-
nal dos contratos, o anúncio e a 
regularização de Manoel, Boba-
dilla, Abel Hernández, Cazares 
e David Braz. O tempo é curto, 
afinal as inscrições para a fase 
de grupos vão até  sábado, por 
volta das 18h.

Ou seja, a diretoria tricolor 
terá pouco tempo para acer-
tar todos os trâmites burocrá-
ticos, mas confia que isso não 
seja problema. Ainda assim, 
o aproveitamento dos novos 
contratados na estreia contra 
o River Plate, no dia 22, não é 
garantido.

Com poucos treinos para 
entrosar os jogadores até o 
duelo, o técnico Roger Macha-
do deve manter a equipe que 
vem atuando. A maioria das 
contratações já vinha fazen-
do atividades em seus clubes 
e não deve ter problema físico 
para ficar à disposição, mas a 
tendência é que, no máximo, 
sejam relacionados, à exceção 
de algum imprevisto.

ZAGUEIRO ESTÁ COM COVID
Tudo ainda dependerá das 
evoluções e avaliações a partir 
do momento da chegada dos 
jogadores. Um problema cer-
to é David Braz. O zagueiro do 
Grêmio não chegará esta se-
mana para fazer exames mé-
dicos porque testou positivo 
para a covid-19, de acordo com 
informação do portal ‘Globoes-
porte.com’.

Apesar de algumas indefi-
nições quanto ao time para a 
estreia, o torcedor já conhece 
o grupo do Fluminense que vai 
disputar a principal competi-
ção sul-americana depois de 
uma ausência de oito anos. 

Com o pacotão de contrata-
ções encaminhado, a direto-
ria não pretende mais buscar 
nomes no mercado neste mo-
mento. Aguardará apenas Wil-
lian Bigode, que ainda não de-
finiu seu futuro no Palmeiras.

Corrida contra o tempo para 
contar com novos reforços
Para estreia na Liberta, Flu tenta agilizar regularização dos cinco novos contratados

Roger 
Machado 
espera 
contar com 
os novos 
jogadores o 
quanto antes
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Vasco

Volante Rômulo de volta à Colina
Campeão da Copa do Brasil em 2011, jogador retorna ao Vasco: ‘Não tenho palavras para agradecer’  

O 
volante Rômulo está de 
volta à Colina. Cria da 
base do Vasco, o jogador, 

de 30 anos, foi anunciado como 
o sétimo reforço para a sequên-
cia da temporada. O vínculo tem 
validade até o fim de dezembro 
e segue a política de “contrato 
de produtividade e um salário 
fixo abaixo dos padrões tradi-
cionais”, de acordo com a nota 
oficial divulgada pelo clube.

Campeão da Copa do Brasil 
pelo Cruzmaltino, em 2011, Rô-
mulo estava no Shijiazhuang 
Ever Bright, da China. Repatria-

do pelo Flamengo em 2017, após 
cinco anos no Spartak Moscou, 
da Rússia, o volante foi preju-
dicado por uma série de lesões 
e não conseguiu repetir as boas 
atuações que o levaram à sele-
ção brasileira no ano da última 
grande conquista do Vasco.

Emprestado ao Grêmio, 
também não reencontrou o 
seu melhor futebol. No Vasco, 
ele busca um recomeço com o 
aval do técnico Marcelo Cabo, 
que havia solicitado a contrata-
ção de mais um volante. Ao site 
oficial do clube, Rômulo expôs 

momentos incríveis em São Ja-
nuários: “Aquela recepção de-
pois do título da Copa do Brasil 
jamais saiu da minha cabeça. 
Vai ser um prazer imenso vestir 
essa camisa novamente. Tam-
bém não vejo a hora de pisar 
em São Januário, sentir o calor 
da torcida. Estou voltando para 
a minha verdadeira casa e me 
sinto extremamente feliz.

PARABÉNS A DINAMITE
Maior entre os ídolos que vesti-
ram a camisa do Vasco em 122 
anos de história, Roberto Dina-

mite comemorou ontem o 67º 
aniversário. Além do Gigante 
da Colina, a Fifa reconheceu o 
talento do camisa 10. Pelas re-
des sociais, o Cruzmaltino pu-
blicou uma arte com a imagem 
do ex-atacante e ex-presidente 
do clube com a mensagem: “O 
maior de todos”.

Recordista de gols pelo Vasco 
(702) e do Campeonato Brasi-
leiro (190), Roberto Dinamite 
também foi parabenizado pelo 
amigo e eterno rival no Clássico 
dos Milhões: Zico, maior ídolo 
na história do Flamengo.

Revelado 
pelo Gigante 

da Colina, 
Romulo teve 

passagem 
pela seleção 

brasileira

a felicidade pelo acerto. “Não 
tenho palavras para agradecer 
por essa nova oportunidade. Lá 
atrás, quando estava no Porto 
de Caruaru, o Vasco me desco-
briu, apostou em mim, acredi-
tou no meu potencial. E agora 
está novamente abrindo as por-
tas para mim”, festejou. 

“Se consegui conquistar 
coisas grandes no futebol, 
disputar Olimpíada, chegar 
à Seleção, jogar na Europa e 
ajudar minha família foi por 
conta do Vasco”, acrescentou. 

O jogador lembrou que viveu 
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Flamengo

Rogério Ceni 
analisa elenco 
rubro-negro
Com dois títulos pelo Mengão em poucos meses, treinador  
vê grupo qualificado, mas adverte que há algumas carências

O 
treinador Rogério Ceni 
conquistou o seu segun-
do título pelo Flamengo. 

Ao analisar as possibilidades 
para a temporada que começou 
recentemente, o técnico fez elo-
gios ao grupo rubro-negro, mas 
admitiu que o atual elenco não 
tem reposição para todas as po-
sições, o que indicaria a necessi-
dade de contratações.

“Temos boas opções na 
maioria das posições, mas al-
guns jogadores são tão espe-
ciais que são difíceis de substi-
tuir. Everton e Arrascaeta não 
têm similares. Michael é mais 
de velocidade, Vitinho de fina-
lização. São diferentes”, enume-
rou o treinador, em entrevista  
ao programa ‘Bem, Amigos’, do 
SporTV. 

Uma das preocupações de 
Rogério Ceni é com o meio-
-campo, principalmente com 
a criação das jogadas ofen-
sivas. “Dentro da caracterís-
tica do time, precisamos de 
meias criativos. Realmente 
não temos peças de reposição 
com essas características. Na 
maioria das posições estamos 
bem, e temos que entender 
o momento financeiro tam-
bém”, afirmou.

O Flamengo vem sendo con-
siderado o melhor elenco do 
Brasil desde 2019. No entanto, 
pouco se movimentou no mer-
cado da bola até agora nesta 
temporada, sobretudo pela 
enorme queda na arrecadação 
provocada pela pandemia do 
coronavírus. 

Na opinião de Rogério Ceni, 
o grupo rubro-negro é prepa-
rado para conquistar mais tí-
tulos, mas há outros elencos 
com condições para competir 
em alto nível no país: “Não são 
só Flamengo e Palmeiras, há 
outros. O Grêmio está se refor-
çando, o Atlético Mineiro, o São 
Paulo... outros vão brigar. O Pal-
meiras tem jovens que se des-
tacam, tem reposição de peças. 
O Flamengo tem um conjunto 
formado desde 2019 e acres-
centa atletas”. 

O treinador citou a recente 
decisão da Supercopa do Bra-
sil, no Estádio Mané Garrincha, 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

em Brasília, vencida nos pênal-
tis pelo Flamengo, após empate 
em 2 a 2 no tempo normal. “Foi 
um jogo muito parelho. Fiquei 
impressionado. Mas é difícil 
dizer (quem é o melhor, se Fla-
mengo ou Plameiras)”.

Ceni festeja 
o ótimo 

futebol que 
o Flamengo 

vem jogando 
sob o seu 
comando

Treinador diz que o 
time já tem a sua cara 
e atribui o sucesso 
à ajuda de todos, 
principalmente dos 
mais experientes
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Flamengo

VOCÊ SABIA
Artilheiro do Carioca 
com oito gols, 
Alef Manga, do 
Voltaço, tem o nome 
especulado no Fla

Victor Sá (D) 
em ação pelo 

Wolfsburg, da 
Alemanha: ‘Uma 

honra jogar no 
Flamengo’

DIVULGAÇÃO

 N O meia-atacante Victor Sá está 
na mira do Flamengo para refor-
çar seu elenco. Em entrevista ao 
portal ‘Goal’, o jogador confirmou 
que teve conversas com o Rubro-
-Negro e afirmou que seria uma 
honra atuar pelo clube.

“Teve contato sim, com meus 
empresários, aí o desenrolar eu 
não sei dizer porque tem a ques-
tão da temporada aqui na Ale-
manha estar em andamento”, 
declarou o jogador do Wolfsburg. 
Ele disse não ter muitos detalhes 
da negociação. “Ainda não estou 
a par de como está andando. É 
bem bacana o carinho, o torcedor 

brasileiro é assim, você fica até 
espantado”, admitiu.

Victor Sá se impressionou com 
a repercussão. “Um dia seu nome 
sai com o interesse e, no mes-
mo dia, trinta minutos depois, a 
sua rede social está uma loucura, 
todo mundo te mandando men-
sagem, na sua rede, na da sua 
esposa, na da sua mãe”. Ele não 
escondeu a felicidade: “Ainda 
mais um time como o Flamengo, 
tudo o que vem conquistando 
nos últimos anos. Eu fico feliz pelo 
interesse e, se tiver que acontecer, 
com certeza seria um clube que 
seria uma honra vestir a camisa”.

ATACANTE CONFIRMA CONVERSAS

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 / AMANHÃ
Flamengo x Vasco 19h Maracanã
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PSG perde 
para o Bayern 
em casa, mas 
avança na 
Champions
Equipe de Neymar cria várias chances, 
porém, sai derrotada por 1 a 0 e chega às 
semis pela vantagem na partida de ida

M
esmo sem go l s  de 
Neymar e Mbappé e 
com derrota, o Paris 

Saint-Germain avançou à semi-
final da Liga dos Campeões. No 
Parque dos Príncipes, na capital 
francesa, o time foi derrotado 
pelo Bayern de Munique por 1 
a 0, mas eliminou seu algoz na 
final da última edição da compe-
tição por ter marcado mais gols 
fora de casa. O aguardado con-
fronto terminou com o placar 
agregado de 3 a 3 — os franceses 
venceram na ida por 3 a 2.

A classificação teve sabor de 
vingança para Neymar & Cia. 
Há quase oito meses, o PSG 
caía diante do Bayern na deci-
são, o que acabou com o sonho 
dos franceses de conquistar o 
inédito título da Champions. 
Desta vez, o PSG encontrou 
um rival desfalcado, principal-

AFP

Neymar 
fez ótimo 

primeiro 
tempo: 

brasileiro 
chutou três 

bolas na trave

mente do atacante Robert Le-
wandowski, eleito o melhor do 
mundo no ano passado.

Neymar e Mbappé estavam 
inspirados, ao menos no pri-
meiro tempo, quando criaram 
ótimas chances. O brasileiro 
acertou a trave três vezes num 
intervalo de seis minutos. Chou-
po-Moting mandou de cabeça 
para as redes, surpreendendo 
a zaga francesa. O time alemão 
ainda quase ampliou antes do in-
tervalo, com Alaba, aos 43 minu-
tos, quer encheu o pé de longe e 
exigiu uma bela defesa de Navas.

Na etapa final, o PSG con-
trolou bem o jogo defensiva-
mente, fechando-se na defesa. 
Com até 10 jogadores atrás da 
linha da bola, os anfitriões ‘co-
zinharam’ um Bayern de Mu-
nique sem criatividade e com 
rara iniciativa. 

Neymar demonstrou certo 
cansaço, já que fazia somen-

te o seu terceiro jogo desde 
que voltou de lesão. Aos 33, 
Mbappé chegou a marcar, 
mas o lance foi anulado por 
impedimento. Com o contro-
le do jogo, o time segurou os 
alemães e garantiu a classifi-
cação, mesmo com a derrota.

Na semifinal, o PSG vai en-
frentar o ganhador do con-
fronto entre Borussia Dort-
mund e Manchester City. As 
duas equipes jogam hoje, com 
vantagem para os ingleses, 
que venceram na ida por 2 a 1.

Na outra partida de ontem 
pelas quartas de final, o Porto 
bateu o Chelsea por 1 a 0, gol 
de Taremi no último minuto, 
mas não conseguiu a vaga, já 
que perdera por 2 a 0 na ida. 
Os ingleses encaram nas se-
mis o vencedor do duelo de 
hoje entre Real Madrid e Li-
verpool. Em casa, o time espa-
nhol levou a melhor por 3 a 1.

 > Paris
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Conmebol vai 
receber 50 mil 
doses de vacina
Com o auxílio do Uruguai, entidade 
obtém doação de laboratório chinês

A Confederação Sul-Ame-
ricana de Futebol (Conme-
bol) anunciou que receberá 
a doação de 50 mil doses da 
vacina contra a covid-19 do 
laboratório chinês Sinovac. 
Com elas, a entidade preten-
de priorizar a imunização 
de jogadores, membros da 
comissão técnica, árbitros 
e pessoas que estiverem en-
volvidas nas competições 
sul-americanas. Entretan-
to, a prioridade será a Copa 
América, em junho.

No comunicado divul-
gado, a Conmebol também 
explicou como conseguiu a 
doação das doses da vacina, 
ao agradecer o presidente do 
Uruguai, Luis Lacalle Pou, 
e o embaixador do Uruguai 
na China, Fernando Lugris, 

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol: ‘Um grande passo’

AFP

que intermediaram o acor-
do. Entretanto, a entidade 
não explicou como funcio-
nará a logística da vacinação 
e nem quais serão os crité-
rios utilizados.

“Este é um grande passo 
para derrotar a pandemia, 
mas de forma alguma signi-
fica que estamos baixando 
a guarda. Vamos manter o 
nosso trabalho responsável, 
que nos permitiu concluir 
os nossos torneios com tran-
quilidade e sem alterar os 
formatos”, afirmou o presi-
dente da Conmebol, Alejan-
dro Dominguez.

Por causa da pandemia, a 
Copa América que seria dis-
putada em 2020, foi adiada 
em um ano. Com jogos na Ar-
gentina e na Colômbia, o tor-
neio acontecerá entre os dias 
13 de junho e 10 de julho.

COPA AMÉRICA É PRIORIDADE

 > Luque, Paraguai

a palinha do apolinho

A BOLA AINDA NEM ROLOU

UM NOVO
FLUMINENSE

PEDALADAS

 N O momento obriga os 
clubes a enfrentar a reali-
dade. Quem tem mais so-
fre menos, mas sofre e, cedo 
ou tarde, também será al-
cançado pela crise. Veja o 
exemplo do Fluminense, 
que tem no excelente tra-
balho na categoria de base 
uma espécie de poupança. 
Apertado, o Tricolor vende 
as suas joias e as substitui 
por jogadores veteranos. 
Agora mesmo anunciou 
cinco reforços para o elen-
co, todos na casa dos trin-
ta anos, que se juntarão a 
Fred, Nenê, Egídio e Paulo 
Henrique Ganso. Xerém 
terá que dobrar a produção.

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

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

 N A Federação do Rio aten-
deu o pedido do Flamengo e 
passou para amanhã, às 19h, 
no Maracanã, o clássico mar-
cado para hoje. Foi a cente-
lha necessária para aceder a 
chama da rivalidade. O Vas-
co reagiu, alegando que nem 
sequer foi consultado, expe-
diu nota elencando danos à 
programação, falando em 
desrespeito e fechou acusan-
do a entidade de favorecer o 
adversário, promovendo de-
sequilíbrio na competição. O 
Flamengo apenas pediu e foi 
atendido. O alvo da fúria vas-

caína deve ser a federação, 
que errou se não fez a consul-
ta sobre a mudança. Mas não 
vejo prejuízo técnico, ao con-
trário. Nas alegações, o Vasco 
destaca ter vindo de viagem 
cansativa, trabalhado no fim 
de semana. Por isso, um dia a 
mais de repouso deveria ser 
comemorado. O fato pelo me-
nos serviu para botar lenha 
na fogueira agitando a galera 
e tornando o duelo Rogério 
Ceni x Marcelo Cabo (foto) 
ainda mais atraente. O Clás-
sico dos Milhões já vai come-
çar em temperatura máxima.

 N Flamengo x Vélez Sá-
rsfield, na Argentina, e 
Fluminense x River Pla-
te, no Maracanã: dois 
clássicos sul-americanos 
abrindo os trabalhos da 
dupla carioca na Liber-
tadores, já na semana 
que vem. Será uma bri-

ga de cachorro grande.
 N Vice-presidente geral do 

Vasco, Carlos Roberto Osó-
rio acusa a federação de 
subserviência ao Flamengo. 
Nos tempos do Eurico Mi-
randa, o Flamengo acusava 
a federação de subserviên-
cia ao Vasco.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A Conmebol anuncia que 
receberá doação de 50 mil 
doses de vacinas da Coro-
navac para proteção de jo-
gadores e jogadoras parti-
cipantes das competições 
por ela promovidas.

 N Até agora não foram 
apuradas as causas e res-
ponsabilizados os envol-
vidos na pancadaria na 
entrada dos vestiários no 
fim do jogo Flamengo x 
Palmeiras, em Brasília.

DANIEL CASTELO BRANCO
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Sob pressão total na Copa do Brasil
Em situação difícil no Carioca e vindo de vários empates, Fogão encara hoje o ABC e precisa avançar 

E
m situação delicada para 
chegar às semifinais do Ca-
rioca, o Botafogo entra em 

campo hoje à noite buscando vi-
rar a chave e pensar somente na 
Copa do Brasil. Em Natal, o Glo-
rioso encara o ABC, às 21h30, 
precisando da vitória para avan-
çar à terceira fase na competi-
ção. Em caso de empate, a vaga 
será decidida nos pênaltis.

O treinador Marcelo Cha-
musca tem somente uma der-
rota no comando do time nesta 
temporada, mas o excesso de 
empates (seis em 10 jogos) e a 
muito provável eliminação no 

O garoto Matheus 

Nascimento será 

titular na partida 

de hoje à noite 

pela segunda fase 

da Copa do Brasil 

Carioca o deixaram sob pressão. 
Em jogo, além de mais tran-

quilidade para a sequência do 
trabalho, está um prêmio de 
R$ 1,7 milhão como bônus pela 
classificação, dinheiro funda-
mental para um clube com as fi-
nanças em frangalhos. Até ago-
ra, pelas participações na pri-
meira e na segunda fases, o Bo-
tafogo faturou R$ 2,5 milhões.

Sem o atacante Matheus 
Babi, negociado com o Athleti-
co-PR depois de longa novela, o 
substituto natural seria Rafael 
Navarro. No entanto, por causa 
de um problema muscular na 

coxa esquerda, ele está fora da 
partida. Quem herdou a vaga 
foi a jovem promessa Matheus 
Nascimento, de 17 anos, que, 
apesar de boas atuações no 
time profissional, ainda busca 
marcar o seu primeiro gol para 
deslanchar de vez.

O ABC chegou até a segunda 
fase da competição, após empa-
tar fora de casa com o Rio Bran-
co. No momento, a equipe está 
na quarta posição no Campeo-
nato Potiguar. Com sete pontos 
em três jogos, a o time de Natal 
tem o melhor aproveitamento 
na competição, já que tem dois 

jogos a menos que os líderes 
Globo e América.

GATITO FERNÁNDEZ

O nome do goleiro Gatito Fer-
nández, que está lesionado des-
de setembro, foi ventilado no 
Sport. No entanto, o presidente 
do Botafogo, Durcesio Mello, 
negou a possibilidade de ne-
gociá-lo com o Leão. Ao portal 
do Twitter ‘Botafogo – Não Se 
Compara’, ele garantiu que pre-
tende manter Gatito, que tem 
contrato até o fim do ano e já 
declarou o desejo de ajudar na 
reconstrução do clube. 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

ABC Botafogo

Local: Frasqueirão, em Natal. 
Árbitro: Dyorgines Padovani (ES). 
Horário: 21h30

ABC

BOTAFOGO

Welligton, Netinho, Hélito, Leandro e Vitor; 
Vinicius Paulista, Diego Valderrama, 
Janderson e Alan Pedro; Maycon Douglas e 
Walyson. Técnico: Sílvio Criciúma

Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e 
Rafael Carioca; Luiz Otávio, Frizzo e Ricardinho; 
Felipe Ferreira, Matheus Nascimento e Marco 
Antônio. Técnico: Marcelo Chamusca

FICHA TÉCNICA


