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Vasco sai atrás no placar, busca o empate diante do Boavista em Saquarema, mas não consegue a virada e é 

eliminado da briga pelo título do Campeonato Carioca. G-4 está definido com Fla, Flu, Voltaço e Portuguesa. P. 5
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Fluminense

Técnico do Fluminense, Roger Machado prevê dificuldades na fase de grupos, mas acha que a equipe está bem preparada para buscar a vaga

Roger Machado vê o Fluzão 
como um dos protagonistas
Treinador avalia estreia na Liberta diante do River e diz que seu time é uma das forças

A
pós a vitória no clássico 
sobre o Botafogo por 1 a 
0, que assegurou a vaga 

nas semifinais do Campeonato 
Carioca, o Fluminense concen-
tra todas as forças na estreia 
na Libertadores da América, 
quinta-feira, às 19h, no Mara-
canã, diante do River Plate, 
da Argentina. O técnico Roger 
Machado sabe das dificulda-
des que o Tricolor vai enfren-
tar na principal competição 
continental, que o clube volta 
a disputar após uma ausência 
de oito anos.

E o primeiro desafio do 
Fluminense será justamente 
contra um dos principais favo-
ritos ao título. “O River tem o 
mesmo técnico há quase cinco 
anos, com modelo muito clás-
sico de jogar. Com médios no 
meio de campo, com meia de 
articulação na cabeça desses 
médios, com dois atacantes na 
frente. É um time que propõe o 
jogo com amplitude, com late-
rais buscando equilíbrio, pro-
tegendo o time das transições 
com três jogadores de forte 
pegada no pós-perda da bola”, 
analisou Roger Machado. 

Segundo ele, o adversário 

está sendo minuciosamente 
estudado. “Claro que agora 
olhamos com detalhamento, 
mas o segredo e o sucesso do 
River são a continuidade e a 
qualidade em modelo bem de-
senvolvido há muito tempo. 
Mas estamos jogando em casa, 
com grupo difícil, mas somos 
protagonistas também desse 
grupo”, destacou.

Além de Fluminense e River 
Plate, o Grupo D da Libertado-
res conta com o Independiente 
Santa Fe e o Junior Barranquil-
la, duas equipes do futebol co-
lombiano. É considerado um 
dos mais equilibrados e difí-
ceis da competição.

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

O Flu está num grupo 
difícil, ao lado de 
River Plate, Santa Fe 
e Junior Barranquilla, 
ambos da Colômbia
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Flamengo

Ceni aposta 
em bom jogo 
do Mengão na 
Libertadores
Técnico sabe das dificuldades que vai 
enfrentar diante do Vélez, amanhã,  
mas confia num resultado positivo

C
om a classificação assegu-
rada às semifinais do Cam-
peonato Carioca, o técnico 

Rogério Ceni trabalha agora o 
time do Flamengo para a dispu-
ta da Libertadores da América, 
o grande objetivo da temporada. 
A estreia será amanhã, às 21h30, 
diante do Vélez Sarfield, no Está-
dio José Amalfitani. Logo depois 
do empate em 2 a 2 com a Por-
tuguesa, no Estádio Luso-Brasi-
leirto, com o time reserva, Ceni 
projetou o confronto.

“É um jogo importantíssi-
mo. Uma competição que todo 
flamenguista depois de 2019, 
quando venceu pela segunda 
vez, tem a expectativa de jogar 
bem, fazer um grande jogo e 
trazer um bom resultado. Jogar 
na Argentina é sempre difícil, 
mas estamos recuperando os 
jogadores e trabalhando bem. 
Tenho certeza de que vamos 
fazer um grande jogo, um jogo 
bem melhor do que foi feito 
contra o Vasco (derrota por 3 
a 1, com os titulares)”, afirmou.

“Acho que o jogo do Vasco foi 
muito atrelado à conquista (da 
Supercopa do Brasil). Por mais 
que o jogador queira e faça o 
seu melhor, às vezes não está 
completamente concentrado 
no jogo. Então vamos conseguir 
fazer um jogo, acredito eu, bem 
melhor do que foi feito. E espe-

Ceni conversa 

com Bruno 

Henrique 

em treino 

no Ninho do 

Urubu: início 

da corrida  

pelo tri

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

ro sair de Buenos Aires com a 
vitória”, concluiu o treinador.

Na Argentina, a equipe ru-
bro-negra fará seu último trei-
no para a partida no CT do Boca 
Juniors. Não será a primeira vez 
que o Boca cede sua estrutura 
para o Flamengo. No ano pas-
sado, quando o time foi a Bue-
nos Aires enfrentar o Racing, 
também pela Libertadores da 
América, trabalhou no Centro 
de Treinamento do clube.

RENOVAÇÃO DE GERSON
A renovação de contrato dos 
jogadores do Flamengo vem 
sendo alvo de polêmicas nas 
últimas semanas. Um dos prin-
cipais nomes do time, Gerson 
ainda não teve seu vínculo es-
tendido e não houve reajuste 
salarial. Em entrevista ao site 
‘Torcedores.com’, Marcão, pai e 
empresário do camisa 8, tran-
quilizou a torcida e afirmou que 
entende os impactos da pande-
mia do coronavírus.

“Temos que nos manter vi-
vos e ajudar uns aos outros. 
Nada de ganância. Viemos pro 
Flamengo com uma aceitação 
muito boa e temos que fazer 
jus a isso. Ninguém esperava 
essa pandemia e nossa relação 
é muito boa. “Está tudo muito 
tranquilo. Estamos felizes no 
Flamengo”, garantiu Marcão.
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Botafogo

Taça Rio como preparação à Série B
Com o Alvinegro eliminado da fase semifinal do Carioca, Chamusca quer treinar o time para a Segundona

S
em chances de avançar 
às semifinais do Cario-
ca, o Botafogo fecha sua 

participação na primeira fase 
no próximo sábado, diante do 
rebaixado Macaé. Em segui-
da, vai disputar a Taça Rio, se 
continuar entre os oito pri-
meiros colocados. De acordo 
com o técnico Marcelo Cha-
musca, o objetivo é utilizar 
esse torneio como preparação 
para a Série B d Brasileiro.

“Vamos trabalhar primei-
ro para recuperar os jogado-
res, tivemos uma semana des-
gastante nos aspectos físico e 
emocional. Já estava conver-

Chamusca 

e Freeland: 

técnico 

recebeu 

apoio do 

diretor

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

sando com o (Eduardo) Free-
land (diretor de futebol) sobre 
começar um planejamento”, 
disse o treinador. “Vamos nos 
preparar para o último jogo 
para terminar bem, vencen-
do, e depois esperar a tabela. 
Nossa ideia é usar os jogos 
como preparação, desde que 
não precisemos ficar jogan-
do e sem tempo de treinar. O 
que mais precisamos hoje é 
treinar, é a maior necessidade 
nossa”, completou Chamusca.

Segundo ele, há jogadores 
que precisam se recuperar, 
como Pedro Castro e Rafael Na-
varro. “Se tem uma coisa positi-

va em tudo isso, é que teremos 
um pouco mais de tempo para 
começar a Série B numa condi-
ção melhor”, concluiu.

APOIO AO TREINADOR
A pressão sobre Chamusca 
e os dirigentes aumentou de 
vez com as eliminações na 
Copa do Brasil e no Campeo-
nato Carioca em menos de 
uma semana. Em depoimen-
to à ‘Botafogo TV’, o diretor 
de futebol do clube, Eduardo 
Freeland, admitiu que há in-
satisfação com os resultados, 
mas demonstrou apoio ao tra-
balho do treinador.

“Há uma grande insatis-
fação com os resultados. A 
exemplo de vocês, nós estamos 
muito inconformados com o 
que tivemos até o momento. 
Foi falado desde o início que 
o trabalho seria de médio a 
longo prazo, mas é claro que 
o Botafogo nos exige resulta-
do. Sabemos o momento que 
estamos vivendo e aonde que-
remos chegar. Nosso objetivo 
desde o início da temporada é 
o acesso à Série A, é para isso 
que trabalhamos. Há cobran-
ças internas, nossa equipe de 
profissionais se cobra demais”, 
destacou Freeland.

Diretor do Botafogo, 
Eduardo Freeland 
admitiu a decepção, 
mas ainda acredita 
no trabalho de 
Marcelo Chamusca
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Local: Elcyr Resende, em Macaé. Árbitro: Tarcizio Caetano. Gols: 1º tempo – Marqui-
nhos (10 e 27 minutos) e Cano (45 minutos). 2º tempo – Gabriel Pec (4 minutos).  
Público: Jogo com portões fechados.

Klever n; Caio Felipe (Wisney), Gustavo, 
Victor Pereira e Jean n; Douglas Pedroso n, 
Ralph e Erick Flores n; Jefferson Renan 
(Vitor Feijão), Michael Douglas e 
Marquinhos. Técnico: Leandrão

Vanderlei, Léo Matos (Cayo Tenório n), 
Ernando, Castan e Zeca; Andrey, Galarza 
(Léo Jabá) e Carlinhos (Figueiredo); 
Gabriel Pec, Cano e Morato (Tiago Reis).  
Técnico: Marcelo Cabo

BOAVISTA 2 2 VASCO 2 2
FICHA DO JOGO

Boavista Vasco

Vasco empata e não vai à fase final
Time sai perdendo para o Boavista, reage, mas não consegue virar e fica fora da etapa decisiva do Carioca

O 
Vasco não tem mais 
chances de se classi-
ficar às semifinais do 

Campeonato Carioca. O Cruz-
maltino foi a Bacaxá encarar o 
Boavista e não conseguiu a vi-
tória. Os donos da casa chega-
ram a abrir 2 a 0 no primeiro 
tempo, com dois gols de Mar-
quinhos. O time de São Ja-
nuário buscou o empate, com 
Cano e Gabriel Pec, mas não 
foi suficiente para se manter 
vivo na competição. 

As duas equipes fizeram 
um primeiro tempo movi-
mentado. Logo aos 9 minu-
tos, Leandro Castan errou o 
corte e acabou cometendo 
pênalti em Jean. Na cobran-
ça, Marquinhos inaugurou o 
placar. O Vasco não se abalou 
e tentou reagir rapidamente. 
O time cruzmaltino não de-
morou a ter boas chances com 
Cano e Zeca, mas a bola aca-
bou não entrando.

NA BRONCA COM PEC

Aos 19 minutos, Cano fez boa 
jogada na área, driblou a de-
fesa e Pec se antecipou ao ar-
gentino para mandar para o 
gol. No entanto, o árbitro as-
sinalou impedimento de Pec, 
deixando o artilheiro na bron-
ca com o garoto.

O Boavista chegou ao se-
gundo gol após cobrança de 

Leandro Castan disputa 
a bola com jogador do 
Boavista: zagueiro do 
Vasco fez pênalti no 
começo do jogo

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

escanteio e bate-rebate na 
área vascaína. A bola sobrou 
para Marquinhos chutar sem 
chances para Vanderlei, es-
treante da noite. Mesmo em 
desvantagem, o Vasco lutava e 
foi premiado. Aos 45, Léo Ma-
tos fez ótima jogada pelo lado 
direito e cruzou rasteiro para 
Cano diminuir.

TIME VOLTA LIGADO

O papo no vestiário com o 
técnico Marcelo Cabo pare-
ce ter animado o time, que 
empatou aos 4 minutos. Em 
boa jogada coletiva da equipe, 
Léo Jabá, que substituíra Ga-
larza, cruzou na medida para 
Gabriel Pec deixar tudo igual 
em Saquarema.

Precisando do resultado, o 
Cruzmaltino se expôs e deu 
espaço para os donos da casa, 
que levaram perigo em con-
tra-ataques. A melhor chance 
da virada do Vasco surgiu aos 
37, com Cano, mas Gustavo 
salvou embaixo da trave. 

Em sexto lugar, com 14 
pontos, o Vasco não tem mais 
chances de chegar à fase deci-
siva do Carioca. O time agora 
pode ir para a disputa da Taça 
Rio, que vai reunir os classifi-
cados do quinto ao oitavo lu-
gar. Na última rodada da Taça 
Guanabara, ainda com data e 
local indefinidos, o Cruzmal-
tino vai enfrentar o Resende, 
o nono colocado.

 > Saquarema
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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

9ª RODADA

Portuguesa 5 x 1 Bangu Luso-Brasileiro

Macaé 1 x 3 Resende Elcyr Resende

Volta Redonda 2 x 2 Botafogo Raulino de Oliveira

Madureira 0 x 0 Boavista Conselheiro Galvão

Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu Maracanã

Flamengo 1 x 3 Vasco Maracanã

10ª RODADA / SÁBADO

Madureira 4 x 2 Macaé Conselheiro Galvão

Fluminense 1 x 0 Botafogo Maracanã

Portuguesa 2 x 2 Flamengo Luso-Brasileiro

10ª RODADA / ONTEM

Bangu 1 x 1 Volta Redonda Moça Bonita

Nova Iguaçu 4 x 2 Resende Laranjão

Boavista 2 x 2 Vasco Elcyr Resende

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Volta Redonda 21 10 6 3 1 17 11 6

 2º Flamengo 20 10 6 2 2 21 9 12

 3º Fluminense 19 10 6 1 3 16 10 6

 4º Portuguesa 18 10 5 3 2 16 6 10

 5º Madureira 15 10 3 6 1 12 12 0

 6º Vasco 14 10 3 5 2 18 14 4

 7º Nova Iguaçu 12 10 3 3 4 15 15 0

 8º Botafogo 12 10 2 6 2 10 8 1

 9º Resende 11 10 3 2 5 10 18 -8

 10º Boavista 11 10 2 5 3 12 12 0

 11º Bangu 6 10 1 3 6 5 17 -12

 12º Macaé 1 10 0 1 9 6 25 -19

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

11ª RODADA / SÁBADO OU DOMINGO

Botafogo x Macaé A definir Nilton Santos

Flamengo x Volta Redonda A definir Maracanã

Resende x Vasco A definir A definir

Fluminense x Madureira A definir Maracanã

Portuguesa x Boavista A definir Luso-Brasileiro

Bangu x Nova Iguaçu A definir Moça Bonita

a palinha do apolinho
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

CORRIDA MALUCA

ESQUENTA PARA  
A TEMPORADA

PEDALADAS

 n Esse novo formato do 
Campeonato do Estado do 
Rio de Janeiro está aprova-
do. No total, são 11 rodadas, 
classificando quatro dos 12 
times participantes para a 
fase de semifinal. Tudo indi-
ca que deverá ser efetivado. 
Os Estaduais substituem as 
pré-temporadas dos clubes 
e servem como ajustes para 
as equipes enfrentarem a 
maratona que as espera, 
uma espécie de ‘esquen-
ta’, que, se bem aproveitado, 
dará suporte, permitindo 
que os treinadores e joga-
dores possam se entender 
melhor, facilitando a vida 
de todos.

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

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

 n A partir desta semana, aca-
ba a moleza. A dupla Fla-Flu, 
semifinalista do Estadual, 
estreia na fase de grupos da 
Libertadores da América e 
sabendo que vem aí o Brasi-
leirão. Roger Machado (foto) 
terá mais trabalho. O Flumi-
nense contratou vários joga-
dores, que acabam de chegar, 
todos acima de 30 anos, que 
precisarão entrar em forma, 
ganhar ritmo de jogo, entrosa-
mento, tudo em curto espaço 
de tempo. No Flamengo, o tra-
balho está em outro estágio. 
O elenco está formado, Ro-

gério Ceni teve tempo para 
trabalhar, inclusive testando 
os jovens jogadores. Agora, 
é encarar a maratona, deci-
são do Estadual, estreia na 
Libertadores, Campeonato 
Brasileiro, Copa do Brasil e 
o que mais aparecer pelo ca-
minho neste calendário alu-
cinante no qual atletas são 
tratados como máquinas, 
robôs. Para confirmar a tese 
do que é ruim sempre pode 
piorar, veja a situação dos 
paulistas jogando a cada 48 
horas, sem tempo para lavar 
e secar a roupa.

 n O Palmeiras perdeu 
para São Paulo por 1 a 0 
no Campeonato Paulista 
e o treinador português 
Abel Ferreira começou a 
sentir o bafo quente da 
galera no pescoço. Mu-
ros pichados com a frase 
“Acorda, Abel”.

 n O argentino Ariel Holan é 
outro na mira. O Santos to-
mou de 3 a 0 da Ponte Pre-
ta, com a torcida do Peixe 
cuspindo marimbondos 
vermelhos.

 n O técnico português Jorge 
Jesus segue levando duras da 
torcida do Benfica.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Volta Redonda, Portu-
guesa e Madureira, mesmo 
sem as condições financei-
ras dos grandes, valoriza-
ram o Cariocão, mostrando 
que folha de pagamento 
não ganha jogo.

 n A Conmebol peitou o 
governo argentino, que 
proibiu jogos de futebol 
após as 20h, e conseguiu 
manter Vélez e Flamengo 
para as 21h30 de ama-
nhã. Manda quem pode.


