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Com Rogério Ceni 
pressionado, o Rubro-

Negro, do atacante 
Gabigol, estreia hoje 

no torneio continental 
diante do Vélez 

Sarsfield, fora de casa. 
P. 4 e 5
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Vasco

S
étimo reforço do Vas-
co para a sequência da 
temporada, Rômulo 

será oficialmente apresen-
tado pelo Vasco hoje. Cam-
peão da Copa de 2011 pelo 
clube, o volante está de vol-
ta à Colina após quase nove 
anos. Com aval de Marcelo 
Cabo, chega para aumentar 
as opções do treinador e a 
disputa no meio de campo 
com outros volantes revela-
dos pelo clube, como Bruno 
Gomes e Andrey.

Rômulo, de 31 anos, já trei-
na no CT do Almirante des-
de sexta-feira. Após apagada 
passagem com as camisas de 
Flamengo e Grêmio, o volan-
te é mais uma aposta da dire-
toria para a disputa da Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
em especial. Assim como a 
maior parte dos sete reforços, 
o reforço assinou contrato por 
produtividade, com validade 
até dezembro.

Eliminado na Taça Guana-
bara, o Vasco marcou a rea-
presentação do elenco para 
amanhã, no CT do Almiran-
te, na Cidade de Deus. À espe-
ra da regularização, Rômulo 
vive a expectativa de fazer a 
reestreia pelo Vasco contra o 
Resende, sábado, em São Ja-
nuário, pela última rodada do 
primeiro turno.

CRÍTICAS À ARBITRAGEM
Com uma rodada de antece-
dência, o Vasco deu adeus ao 
sonho do título do Campeo-
nato Carioca. Ao analisar a 
partida contra o Boavista, 
que selou o destino cruzmal-
tino na competição, o treina-
dor Marcelo Cabo criticou 
a arbitragem de Tarcizo Pi-
nheiro Caetano. A reclama-
ção ficou por conta de um 
lance envolvendo o atacante 
Germán Cano.

“Consternação muito gran-
de e tristeza pela eliminação 
do Vasco, além do mais da for-
ma que foi, com interferência 
direta da arbitragem. Um pê-
nalti claro ao nosso favor. O 
árbitro interferiu diretamen-
te no resultado”, afirmou.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Rômulo será oficialmente 
apresentado no Cruzmaltino
Volante treina desde sexta no CT do Almirante e pode estrear contra o Resende

O volante 
Rômulo é 
mais uma 
aposta da 
diretoria 
para a Série B 
do Brasileiro
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Botafogo

Rafael Moura na mira do Alvinegro
Atacante tem sondagens de clubes do exterior que disputarão a Libertadores, mas quer seguir no Brasil

O 
atacante Rafael Mou-
ra, de 37 anos, é um dos 
nomes que o Botafogo 

observa na busca da contrata-
ção de um centroavante para 
a disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. E parece 
que, para acertar com o Glo-
rioso, o jogador preferiu recu-
sar sondagens de clubes que 
vão disputar a Libertadores.

De acordo com o site “Torce-
dores.com”, o atacante recebeu 
sondagens de dois clubes que 
vão disputar a Copa Liberta-

ROSIRON RODRIGUES / GOIÁS

dores: Deportivo Táchira, da 
Venezuela, e The Strongest, da 
Bolívia. No entanto, ele quer 
seguir no futebol brasileiro e 
nem ouviu as propostas.

O Botafogo estaria conver-
sando com o empresário do 
jogador, Francis Mello. O clu-
be e o staff de Rafael Moura 
estão no começo das nego-
ciações e, segundo uma pes-
soa ligada ao jogador, não há 
conversas no momento com 
nenhuma outra equipe.

No Goiás, Rafael Moura teria 

um salário em torno de R$ 100 
mil, o que é considerado eleva-
do para os atuais padrões do Bo-
tafogo. Na última temporada, o 
experiente jogador fez 12 gols 
em 41 jogos pelo Esmeraldino.

FUTURO INDEFINIDO

Titular nas últimas partidas, o 
volante Luiz Otávio pode deixar 
o clube em breve. O contrato do 
atleta se encerra no próximo 
mês e existe indefinição sobre a 
renovação. Segundo o jornalis-
ta Thiago Franklin, ele teve son-

dagens de outros clubes, mas a 
prioridade do meia é estender o 
vínculo com o Alvinegro.

Contratado no início de 
2020, Luiz Otávio não tem pas-
sagem de destaque na equipe 
até aqui. Apesar da curta passa-
gem, já renovou contrato duas 
vezes, ambas com reajuste sa-
larial, o que irritou a torcida do 
Alvinegro. Revelado pelo Para-
ná, o jogador já defendeu At-
lhetico Paranaense, Santa Cruz 
e CRB. Ainda não marcou gols 
pelo Botafogo.

Na última 
temporada, o 
experiente Rafael 
Moura, de 37 anos, 
fez 12 gols em 41 jogos 
pelo Goiás

Rafael Moura pode 
ser o centroavante 

que a diretoria 
alvinegra busca para 

a Série B
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MARCELO CORTES / FLAMENGO

Rogério Ceni 
comanda o 
Flamengo na 
Libertadores 
após empate com 
a Portuguesa no 
Carioca

Mengão estreia 
na Liberta 
diante do Vélez
Rubro-Negro encara o time argentino, hoje à noite, fora de 
casa, com Ceni pressionado após resultados no Carioca

O 
Flamengo conquistou 
nos últimos dois meses 
dois títulos nacionais, 

porém, as coisas no Rubro-
-Negro podem virar de uma 
hora para a outra. Após dois 
resultados negativos no Ca-
rioca e a polêmica envolvendo 
uma suposta insatisfação de 
Arrascaeta por conta do seu 
salário, o clube carioca estreia 
na Libertadores sob pressão 
hoje, às 21h30, contra o Vélez 
Sarsfield, fora de casa.

Antes do embarque para a 
Argentina, o vice de futebol, 
Marcos Braz, falou sobre a 
pressão que Rogério Ceni vem 
recebendo após a equipe ca-
rioca perder para o Vasco com 
os titulares e empatar com a 
Portuguesa com os reservas 

em partidas pelo Carioca. “Há 
uma semana a gente ganhou a 
Supercopa. É um treinador que 
já deu certo no Flamengo. Está 
preparando o time para uma 
competição internacional. Não 
temos nenhum motivo para fa-
zer uma ruptura de uma hora 
para outra. O elenco gosta, tem 
uma relação boa. A diretoria 
também”, afirmou em conver-
sa com o “globoesporte.com”.

Mesmo com as críticas, Ro-
gério Ceni deverá manter a es-
pinha dorsal que perdeu para 
o Vasco por 3 a 1. A exceção 
deverá ser o retorno de Arras-
caeta. Por falar no uruguaio, o 
vice de futebol também mini-
mizou a polêmica envolven-
do uma suposta insatisfação 
que Arrascaeta teria com o 

Vélez
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Flamengo

seu salário no Flamengo. O 
dirigente ressaltou o bom re-
lacionamento do clube com o 
staff do meia.

“A gente tem uma excelen-
te relação com o atleta e com 
o empresário. Foi feito um 
pleito pelo empresário, acho 
que é normal. Infelizmente, 
a gente não pode acatar, mas 
a relação sempre foi a melhor 
possível. É um jogador que a 
gente respeita muito e sempre 
respeitou muito. No dia a dia, 
ele sempre está solícito, pron-
to, é um craque de bola. Com 
tranquilidade, a gente vai re-
solver isso tudo. Como está 
sendo tudo resolvido dentro 
dessa gestão”, disse.

No CT do Boca Juniores, o 
Flamengo finalizou ontem a 

preparação para pegar o Vé-
lez. Na atividade tática, Ro-
gério Ceni formou a dupla 
de zaga com Arão e Gustavo 
Henrique, deixando Bruno 
Viana como opção entre os 
reservas. Como Rodrigo Caio, 
suspenso pela expulsão nas 
oitavas de final da Libertado-
res 2020, não pode pegar o 
Vélez, Rogério Ceni teve que 
mudar a zaga considerada 
titular, e o treinador optou, 
pelo menos na última ativi-
dade antes de pegar o Vélez, 
pela manutenção de Arão im-
provisado no setor ao lado de 
Gustavo Henrique.

Arrascaeta treina normal-
mente no campo desde do-
mingo e não deve ser proble-
mas para encarar o Vélez.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 N O Flamengo chegou à Argen-
tina na madrugada de ontem 
para a estreia na Libertadores 
contra o Vélez Sarsfield, marca-
da para hoje à noite, no Estádio 
José Amalfitani. Porém, o que 
poucos sabem, é que a lista dos 
membros da delegação rubro-
-negra criou mal-estar nos cor-
redores do Ninho do Urubu.

Como a Conmebol limita o nú-
mero de pessoas na delegação (55 
pessoas), o supervisor de futebol 
do Flamengo, Gabriel Skinner, teve 
a difícil tarefa de selecionar quem 
viajaria para a Argentina e precisou 
cortar peças importantes da dire-
toria rubro-negra, como membros 
do Conselho de Futebol e o diretor 
de Relações Externas, Cacau Cotta. 

O fato criou uma série de recla-
mações por parte de algumas pes-
soas que não conseguiram viajar 
para Buenos Aires, alegando que 
a escolha do profissional teria sido 
por ‘politicagem’. 

Cacau Cotta foi uma pessoa que 
não gostou de ter ficado fora da 

delegação do Flamengo. Por 
outro lado, teve quem enten-
desse a decisão, embora tenha 
sido minoria.

Fato é que o episódio criou 
um incômodo até os últimos 
minutos no Ninho do Urubu. Em 
cima da hora, o zagueiro Léo 
Pereira, que ainda se recupera 
de uma gastroenterite, não foi 
selecionado para viajar para a 
Argentina. 

A vaga do jogador quase foi 
cedida a um membro da direto-
ria, mas, por conta de burocracia, 
como conseguir documentos e 
até teste para covid-19, o lugar 
acabou não sendo preenchido.

LISTA DE VIAGEM PARA ARGENTINA CRIA MAL-ESTAR

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br 

 N Pepê deve deixar o Fla-
mengo em breve. Segundo o 
site “Globo Esporte”, o joga-
dor tem negociações avan-
çadas para defender o Cuia-
bá na Série A do Campeo-
nato Brasileiro deste ano. O 
meia ficou fora da viagem à 
Argentina para a estreia do 
Rubro-Negro na Libertado-
res, hoje à noite.

Pepê tem contrato com o 
Flamengo apenas até junho. 
A ideia da diretoria era tentar 
uma renovação e empres-
tá-lo, com o intuito de não 
perdê-lo de graça.

Xodó do técnico Rogério 
Ceni, Pepê passou a ter opor-
tunidades na equipe após 
a chegada do comandan-
te Flamengo, no fim do ano 
passado. Seu contrato iria 
até o fim de dezembro, mas 
foi renovado a pedido do ex-
-goleiro, que queria contar 
com o atleta para o restante 
da última temporada. O jo-
gador foi titular no empate 
em 2 a 2 com a Portuguesa, 
no último sábado.

PEPÊ ESTÁ 
PERTO DO 
CUIABÁ

Herói do título da 
Supercopa, Diego Alves é o 

titular do gol rubro-negro
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Fluminense

Bobadilla 
poderá 
enfrentar o 
River Plate
Último reforço anunciado pelo Tricolor, 
no sábado, atacante de 33 anos foi 
registrado e está apto a jogar na quinta

Ú
ltimo reforço contra-
tado pelo Fluminense, 
o atacante Raúl Boba-

dilla está liberado para en-
carar o River Plate. O Tri-
color conseguiu registrar 
ontem o atleta no Boletim 
Informativo Diário (BID), 
antes das 15h. Com isso, o 
argentino naturalizado pa-
raguaio poderá estar em 
campo na estreia do clube 
carioca na Libertadores.

Caso registrasse o atleta 
depois deste horário, o Flu-
minense só poderia contar 

com Bobadilla a partir do 
jogo contra o Independiente 
Santa Fe, válido pela segun-
da rodada da fase de grupos 
da competição. O Tricolor já 
havia registrado os zagueiro 
Manoel e David Braz, além 
do meia Cazares e do ata-
cante Abel Hernández.

Bobadilla 
aguardava 

o visto de 
trabalho, mas 
foi registrado 

a tempo de 
estrear na 

Libertadores

REPRODUÇÃO

A regulamentação de Raúl 
Bobadilla demorou mais por-
que é a sua primeira passa-
gem pelo futebol brasileiro. 
Com isso, o atacante de 33 
anos aguardava o visto de 
trabalho. O atleta foi anun-
ciado pelo Tricolor das La-
ranjeiras no último sábado.

JOIA DESPERTA INTERESSE
Capitão da equipe sub-14 
do Fluminense, o zaguei-
ro Mateus Rocha já come-
ça a despertar o interesse 
de alguns clubes europeus. 
Recentemente, olheiros de 
uma grande equipe da Itá-
lia passaram a solicitar mais 
informações sobre o joga-
dor, que só poderá assinar o 
seu primeiro contrato como 
profissional com o time das 
Laranjeiras quando comple-
tar 16 anos.

Campeão sul-americano 
da categoria em 2020, o de-
fensor tem vínculo com a 
base até 2022. Bom no jogo 
aéreo e com um bom passe, 
Mateus Rocha é uma das 
boas apostas da diretoria do 
Time de Guerreiros para os 
próximos anos.

A regulamentação de 
Bobadilla demorou 
mais porque é a sua 
primeira passagem 
pelo futebol brasileiro
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Movimento para impedir a Superliga
Governo britânico considera invocar a lei da concorrência para bloquear a criação da nova competição

O 
governo britânico se 
comprometeu ontem 
a fazer “o que for pre-

ciso” para proteger o futebol, 
considerando invocar a lei da 
concorrência para bloquear a 
criação da nova Superliga Eu-
ropeia proposta por 12 clubes 
dissidentes, seis deles ingleses.

O Ministro da Cultura e dos 
Esportes, Oliver Dowden, dis-
se ao Parlamento que teve con-
versas urgentes com dirigentes 
da Premier League, da Fede-
ração Inglesa de Futebol (FA) 
e da Uefa. “Nossa mensagem 
foi clara: eles têm nosso total 

apoio”, disse ele. Fazem parte do 
projeto Manchester City, Man-
chester United, Liverpool, Chel-
sea, Arsenal e Tottenham, junto 
aos espanhóis Barcelona, Real 
Madrid e Atlético de Madrid, e 
aos italianos Juventus, Inter de 
Milão e Milan.

Dowden disse que os clubes 
ingleses podem estar sujeitos 
a procedimentos legais sob a 
lei antitruste britânica, que 
impede a formação de cartéis 
empresariais. O governo de 
Boris Johnson examina uma 
reforma na governança dos 
clubes, para analisar suas fi-

nanças e a possibilidade de 
criar um regulador indepen-
dente para o futebol, acres-
centou. “Faremos tudo o que 
for necessário para proteger 
o nosso futebol nacional”, 
afirmou.

Anteriormente, Johnson 
havia reiterado sua forte 
oposição aos planos anuncia-
dos pelos clubes na noite de 
domingo. “Vamos ver o que 
podemos fazer com as autori-
dades do futebol para garan-
tir que isso não aconteça da 
maneira que está sendo pro-
posto”, disse ele a repórteres. 

O Reino Unido abriu um 
debate público sobre a pos-
sibilidade de os clubes serem 
propriedade de seus torcedo-
res sob o modelo dos sócios. 
No entanto, Dowden afirmou 
também apoiar os “enormes 
benefícios” do investimen-
to estrangeiro na Premier 
League. Três dos seis clubes 
dissidentes ingleses estão 
nas mãos de americanos e o 
Manchester City de investi-
dores apoiados pelo estado de 
Abu Dhabi. “Não sou contra 
o investimento estrangeiro 
no nosso jogo em si. Mas isso 

não pode ir contra os inte-
resses mais amplos do nosso 
jogo em geral. E o cerne des-
sas propostas está colocando 
esses interesses em risco”, dis-
se o ministro.

Ontem, a Bundesliga e La 
Liga, organizadoras do Cam-
peonato Alemão e do Espa-
nhol, respectivamente, se po-
sicionaram contra a união de 
12 dos maiores clubes do Velho 
Continente para concorrer com 
as competições geridas pela 
Uefa.

AFP

Com  AFP

NOVA  
COMPETIÇÃO

Doze dos clubes mais 
ricos do mundo se 
uniram para criar a 

Superliga
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11ª RODADA / DOMINGO - 25.4
Fluminense x Madureira 11h05 Maracanã
Bangu x Nova Iguaçu 15h15 Moça Bonita
Botafogo  x Macaé  18h Nilton Santos

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 / DOMINGO

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 - 24.4

Resende x Vasco 16h São Januário

Flamengo x Volta Redonda 19h Maracanã

Portuguesa x Boavista 19h Luso-Brasileiro

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

SEM DESESPERO

RECONHECIMENTO 

V
olta Redonda e Portuguesa estão classi-
ficados às semifinais do Carioca. Após 
campanhas decepcionantes de Vasco e 

Botafogo, apenas Flamengo e Fluminense, 
dos considerados times grandes, estarão nas 
fases principais. O Volta Redonda ainda lidera 
a competição, com 21 pontos, um à frente do 
poderoso Rubro-Negro. Os trabalhos de Neto 
Colucci, à frente do Voltaço, e Felipe Surian, 
comandando a Lusa, são feitos para nós elo-
giarmos. Não teve essa de grupo mais fácil. En-
frentaram todos e conseguiram a classificação 
antecipada porque fizeram seus times jogarem 
bola e conquistarem os resultados. Hoje é pos-
sível imaginar o Volta Redonda como a quinta 
grande força do Rio e a Portuguesa começando 
a construir um caminho para se firmar entre 
aqueles que sempre dão trabalho no Estadual. 
Muita gente fala sobre o fim do Carioca e sou 
contra. Já vi e vejo muitos clubes pequenos for-
necerem grandes atletas e profissionais, como 
os dois que citei, para o futebol brasileiro. Além 
de campanhas memoráveis. Grande fase!

A Portuguesa empatou em 2 a 2 com o Flamengo, no sábado

 nNeymar resolveu usar seu 
Instagram pessoal para res-
ponder perguntas dos fãs 
e amigos. E foi aí que uma 
delas inflamou a torcida do 
Flamengo. Questionado se 
um dia jogaria no Rubro-
-Negro, ele respondeu “Tal-
vez” e não descartou vestir 
a camisa do clube da Gávea. 
O camisa 10 do PSG tem 29 
anos e daqui a pouco a sau-
dade do Brasil aumenta. A 
diretoria do Fla, inclusive, 
já deveria montar um pla-
no para daqui a uns 4 anos. 
Olho nele...

PORTAS ABERTAS 
AO FLAMENGO

INVICTO NOS CLÁSSICOS
 nO Fluminense bateu o Botafogo com gol de Nino. Além 

da classificação no Carioca, o time de Roger Machado está 
invicto quando o assunto são clássicos na competição: ven-
ceu o Flamengo por 1 a 0, o Botafogo pelo mesmo placar 
e empatou com o Vasco. Não é um título, mas ir bem nos 
confrontos com os rivais é um ponto crucial. O respeito da 
torcida aumenta. E dos adversários também.

A
FP

 nMarcelo Cabo vem fazendo 
um trabalho vistoso à fren-
te do Vasco. São 6 empates 
e quatro vitórias, o que faz o 
técnico seguir invicto, mas 
não transformou os resulta-
dos na classificação do Gigan-
te da Colina às semifinais do 
Cariocão. Claro que o torce-
dor fica chateado porque um 
mata-mata sempre anima. 
Mas não há motivo para de-
sespero. Falta pouco mais de 
um mês para o início da Série 
B e essa é a grande caminha-
da que o Cruzmaltino fará na 
temporada. O foco é subir.

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO


