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Sorria, Sorria, 
MARACANÃ

19h

Tricolor de Fred volta à Libertadores da 

América depois de oito anos. Cheio de 

confiança para a estreia, o time encara logo 

uma pedreira: o River Plate, da Argentina. P. 5
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Vasco

Clube dá folga extra a nove atletas
Com o Cruzmaltino fora das semifinais do Campeonato Carioca, comissão técnica ‘paga’ férias atrasadas

S
em chance de chegar às 
semifinais do Campeo-
nato Carioca, o Vasco 

retomou as atividades ontem 
à tarde no CT do Almirante, 
na Cidade de Deus, após dois 
dias de folga. Nove jogado-
res, no entanto, ganharam 
um descanso extra da comis-
são técnica e são cartas fora 
do baralho na despedida do 
turno contra o Resende, sá-
bado,às 16h, em São Januário: 
Lucão, Cayo Tenório, Miran-
da, Ulisses, Juninho, Galarza, 
Caio Lopes, Tiago Reis e Ga-

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

briel Pec, artilheiro da equipe 
no Carioca, com cinco gols.

A folga prolongada é uma 
compensação pelas férias não 
gozadas por conta da exten-
são do Campeonato Brasileiro 
de 2020, encerrado somente 
em fevereiro deste ano. Como 
o Cruzmaltino não tem mais 
chances de classificação para 
as semifinais da competição, 
a comissão técnica decidiu li-
berar os jogadores.

Do grupo, apenas Galarza 
e Gabriel Pec são titulares. 
Mesmo com os desfalques, o 

técnico Marcelo Cabo conta 
com Bruno Gomes, Rômulo 
e Carlinhos como opções no 
meio de campo. No ataque, 
Figueiredo, Léo Jabá e Viní-
cius estarão à disposição para 
a partida contra o Resende.

ANIVERSÁRIO DE SÃO JANUÁRIO
Inaugurado em 21 de abril de 
1927, o Estádio de São Januá-
rio, símbolo histórico do clube, 
completou 94 anos de uma for-
ma diferente: longe de quem 
o ergueu — os vascaínos —, as 
tradicionais arquibancadas se 

mantêm firmes para renascer 
no clube a força tão necessária 
em um ano de reformulações. 

Especulado no Vasco, o des-
tino do zagueiro Anderson 
Martins deve ser outro. Segun-
do o jornalista Lucas Pedrosa, 
assim que rescindir com o Bah-
ia, o defensor vai se aposentar 
do futebol. Pessoas ligadas ao 
atleta afirmam que ele  se sente 
bem fisicamente, mas a inten-
ção é pendurar as chuteiras. 
Pelo Vasco, Anderson Martins 
foi campeão da Copa do Brasil 
e vice-campeão brasileiro. 

Especulado no Vasco, 
o zagueiro Anderson 
Martins deve se 
aposentar após 
rescindir contrato 
com o Bahia

Artilheiro 
do Vasco 

no Carioca, 
Gabriel Pec é 

um dos que 
ganharam 

folga
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Botafogo

Novo acordo por salários em dia
Justiça dá aval ao Botafogo para a renovação de instrumento que garante o pagamento da folha

P
elo menos um alívio 
para os funcionários 
do Botafogo. A 75ª Vara 

do Trabalho do Rio aprovou 
a renovação do acordo judi-
cial que garante a preferên-
cia pelo pagamento dos salá-
rios em dia até o fim do ano, 
segundo informação do site 
‘GE’. Com a decisão, qualquer 
futura penhora de credores 
do Botafogo não pode impe-
dir que o dinheiro em caixa 
seja bloqueado para pagar 
os salários dos funcionários. 
O limite da penhora é de R$ 
39.543.262,09. O acordo foi 
costurado há um mês.

A diretoria do Botafogo 
aprova a decisão, já que muito 

Anselmo 

Ramon 

estaria 

acertado 

com o 

Botafogo, 

mas na 

dependência 

da Chape
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dos atrasos nos últimos anos 
deveu-se a penhoras na Jus-
tiça, que impediram o paga-
mento aos funcionários em 
dia. Entretanto, a missão de 
manter os salários em dia até 
o fim do ano continuará sen-
do um desafio. 

ATRÁS DE REFORÇOS
Isso porque a diretoria alvi-
negra conta com dinheiro em 
caixa apenas até maio ou, no 
máximo, junho. Para o segun-
do semestre, o Botafogo preci-
sa encontrar alternativas para 
conseguir novas receitas, seja 
com a venda de jogadores, em-
préstimos ou novas parcerias.

Em relação a reforços para 

disputa do Campeonato Bra-
sileiro da Série B, a diretoria 
busca jogadores para quatro 
posições: um lateral-direito, 
um volante, um meia de cria-
ção e um centroavante. Os no-
mes não foram revelados, mas 
o diretor Eduardo Freeland 
tem o aval para investir nas 
contratações. 

Alguns jogadores ganham 
força como Alef Manga, do 
Volta Redonda e Chay, da Por-
tuguesa. Anselmo Ramon, da 
Chapecoense, já teria nego-
ciações avançadas com o Al-
vinegro, de acordo com o em-
presário do jogador, Otávio 
Rigoni. Segundo ele, o Bota-
fogo encaminhou o acerto por 

dois anos e busca a liberação 
da Chapecoense. “As condi-
ções de contrato entre joga-
dor e Botafogo estão pratica-
mente fechadas e esperamos 
só que os clubes se resolvam. 
O Botafogo está tentando che-
gar a um acordo com a Cha-
pecoense”, declarou Otávio 
Rigoni ao site ‘Fogo Online’.

A multa do atacante para 
deixar a Chape é de R$ 1 mi-
lhão, mas Anselmo Ramon 
teria valores a receber do clu-
be catarinense, o que poderia 
facilitar um pouco a negocia-
ção. Atualmente, o Botafo-
go só tem dois garotos para 
a posição: Rafael Navarro e 
Matheus Nascimento.

A diretoria 
alvinegra 
quer reforços 
para quatro 
posições: 
lateral, vo-
lante, meia e 
centroavante
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Braz pede paciência 
a Arrascaeta sobre 
um novo contrato
Dirigente reconhece a importância do uruguaio e diz que logo 
as negociações para a prorrogação do vínculo vão avançar

A
pós a vitória de virada 
por 3 a 2 sobre o Vélez 
Sarsfield, na estreia na 

Copa Libertadores da Améri-
ca, o Flamengo desembarcou 
no Rio já pensando no futuro. 
Além da possibilidade de con-
quistar o título da Taça Guana-
bara, sábado, com vitória sobre 
o Volta Redonda, no Maracanã, 
o clube também precisa definir 
a situação de Arrascaeta, inco-
modado com a demora no acer-
to na renovação de contrato.

Com o golaço na Argenti-
na e mais uma boa atuação, 
o uruguaio coloca mais pres-
são na diretoria. Entretanto, 
o vice de futebol do Flamen-
go, Marcos Braz, minimizou a 
insatisfação do jogador e pe-
diu um pouco mais de calma 
para um acerto: “Não muda 
nada do que pensamos sobre 
o Arrascaeta. Fez mais um go-
laço, como muitos outros, e fez 
mais um jogo acima da mé-
dia, como sempre fez. Tenho 
certeza de que na hora certa 
vamos chegar a um denomi-
nador comum. E essa histó-
ria, que é muito mais espuma 
do que outro tipo de proble-
ma, vai acabar”, disse Braz no 
desembarque.

VÍNCULO ATÉ O FIM DE 2023
Com contrato até o fim de 
2023, Arrascaeta viu muitos 
companheiros acertarem re-
novações com aumento sala-
rial. Porém, devido à pande-
mia do coronavírus, a dire-
toria do Flamengo precisou 
reavaliar todo o planejamen-
to financeiro, o que vem tra-
vando as negociações com o 
uruguaio, que, além de valo-
rização no salário, deseja a 
compra de parte dos direitos 
econômicos junto ao Defen-
sor, do Uruguai. 

“Evidente que é um joga-
dor com uma importância 
enorme no elenco, mas tem 
que esperar mais um pouqui-
nho. É questão de dinheiro e 
situações que precisamos es-
perar para avançar”, comple-
tou Marcos Braz, procurando 
dar tranquilidade aos torce-
dores rubro-negros.

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

Flamengo

Com vínculo 

até 2023, 

Arrascaeta 

espera renovar 

para obter 

aumento 

salarial

O Flamengo deverá 
ter força máxima 
na decisão da Taça 
Guanabara, sábado, 
às 19h, no Maracanã, 
contra o Voltaço. Se 
vencer, o time ergue 
mais um caneco
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No retorno à 
Libertadores, 
o reencontro 
com o Maraca
Flu não joga no estádio pela competição 
continental desde a final de 2008, com  
a LDU. Hoje, o desafio será o River Plate

C
hegou o dia de o torce-
dor matar a saudade. 
Sem disputar a Liberta-

dores da América desde 2013, 
o Fluminense está de volta 
à busca pelo sonho do título 
em sua sétima participação. 
E também terá um reencon-
tro com o Maracanã, palco do 
difícil duelo de estreia contra 
os argentinos do River Plate, 
os favoritos do Grupo D, hoje, 
às 19h. A última vez em que o 
Tricolor jogou no estádio pela 
principal competição conti-
nental foi em 2008, na fatídi-
ca final contra a LDU, perdida 
nos pênaltis.

“O sentimento é de mui-
ta responsabilidade porque 
sabemos o peso que é, o peso 
nas nossas costas para buscar 
esse título tão esperado. Nós 
temos que passar para as oita-
vas. Se conseguirmos, vamos 
de igual com todo mundo”, 
disse Fred.

Desde aquela linda festa 
com mais de 86 mil pessoas 
no antigo Maracanã e que 
terminou em trauma, o Flu-
minense disputou outras três 
Libertadores — 2011, 2012 e 
2013 — sem o estádio, que fi-
cou fechado para reformas 
para a Copa do Mundo de 
2014. O Engenhão recebeu 11 
jogos (cinco vitórias, quatro 

Dupla de veteranos do 

Fluzão, Fred e Nenê têm a 

responsabilidade de comandar 

o time no retorno à Libertadores 

da América após oito anos

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

empates e duas derrotas) e 
São Januário, três (duas vi-
tórias e um empate, todos na 
temporada de 2013).

Um desempenho bom, 
mas muito longe daquele 
Fluminense de 2008 com 
o Maracanã, com 100% de 
aproveitamento em sete jo-
gos, alguns épicos como a 
classificação sobre o São 
Paulo, com os 3 a 1 no último 
minuto. Desta vez, em fun-
ção da pandemia de covid-19, 
as lindas festas da torcida de 
13 anos atrás não serão pos-
síveis. Ainda assim, o está-
dio pode ser um importante 
trunfo tricolor na campanha 

de 2021, principalmente con-
tra estrangeiros.

Afinal, desde aquela de-
cisão contra a LDU, o Flu-
minense jogou 14 vezes no 
estádio do Maracanã contra 
adversários de outros países 
pela Sul-Americana. E está in-
victo no estádio, com 11 vitó-
rias e somente três empates. 

O Tricolor não perde 
no Rio para times 
estrangeiros há 14 
jogos. São 11 vitórias 
e três empates

Fluminense River Plate

Local: Maracanã. Árbitro: Roberto Tobar (CHI). Horário: 19h

FLUMINENSE RIVER PLATE

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Wellington, Martinelli e Yago; 
Kayky, Fred e Nenê. 
Técnico: Roger Machado

Armani, Montiel, Paulo Díaz, Maidana 
(Héctor Martínez) e Angileri; Palavecino, 
Enzo Pérez e De La Cruz; Beltrán, Borré e 
Julián Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo

FICHA TÉCNICA



6   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 22.4.2021  I  O DIA6   ATAQUE QUINTA-FEIRA, 22.4.2021  I  O DIA

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Na quarta-feira não temos 
coluna por aqui. Mas São Ja-
nuário, que já foi o maior es-
tádio da América do Sul, com-
pletou 94 anos. A história do 
Brasil e da Colina se mistu-
ram até nas leis trabalhistas 
sancionadas por Getúlio Var-
gas. Carnaval, seleção brasi-
leira, títulos, craques e tudo 
isso foi construído com o suor 
dos torcedores do Vasco. Não 
poderíamos, de jeito algum, 
deixar essa data tão especial 
passar em branco. Parabéns, 
São Januário!

NÃO PODE PASSAR 
EM BRANCO

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

O GRANDE DIA

O
ito anos foi o tempo que a torcida do Flu-
minense ficou sem ver o time jogar a Li-
bertadores. Período complicado em que 

foi preciso muito trabalho para superar os obs-
táculos. Muitos não acreditavam na classifi-
cação, muito menos de forma direta à fase de 
grupos. Mas o presidente Mário Bittencourt, a 
diretoria e os jogadores transformaram a an-
gústia da torcida em felicidade. Hoje, às 19h, a 
bola rola no Maracanã para que o Tricolor vá 
para cima do River Plate. Não precisamos falar 
sobre a história dos argentinos, mas eles preci-
sam também respeitar a do time das Laranjei-
ras. A torcida não estará lá apoiando, mas os mi-
lhões de apaixonados pelo Flu terão o gostinho 
de ver seu time disputar a maior competição do 
continente mais uma vez. Não é só um jogo. É 
o marco de uma nova fase de alegrias para este 
clube. Uma grande fase!

Presidente Mário Bittencourt: Flu volta à Liberta após oito anos

 nÉ nítido que o Botafogo 
ainda não conseguiu engre-
nar. O trabalho de Marcelo 
Chamusca (foto) vem sendo 
constantemente contesta-
do por conta dos resultados 
de uma equipe que só con-
seguiu três vitórias sob o co-
mando do técnico. E agora 
a diretoria procura quatro 
reforços para as seguintes 
posições: lateral-direito, vo-
lante, meia e centroavante. 
Está precisando mesmo. 
O Botafogo não pode nem 
pensar em ficar na Série B!

QUATRO NA LISTA 
DE CHAMUSCA

UM ESPETÁCULO

 nFlamengo e Vélez fizeram uma partida espetacular pela 
Libertadores. Para quem dizia que ele não fazia a diferença, 
Arrascaeta resolveu para o time de Rogério Ceni, que venceu 
por 3 a 2. Golaço que tira parte da pressão do técnico e faz o 
Rubro-Negro começar com o pé direito na competição tão 
almejada. A torcida viu dois títulos brasileiros nos últimos 
dois anos. Agora quer também o tri da América...
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11ª RODADA / DOMINGO 
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

Madureira 4 x 2 Macaé Conselheiro Galvão

Fluminense 1 x 0 Botafogo Maracanã

Portuguesa 2 x 2 Flamengo Luso-Brasileiro

10ª RODADA

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 

Resende x Vasco 16h São Januário

Flamengo x Volta Redonda 19h Maracanã

Portuguesa x Boavista 19h Luso-Brasileiro


