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Sem disputar a competição continental há oito anos, Fluminense vê o River Plate abrir o placar no Maracanã 

com Montiel, logo aos 12 minutos. Mas Fred, no segundo tempo, faz jus à camisa 9 e deixa tudo igual. P. 4 e 5
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Quatro jogadores do sub-20 
do Vasco serão observados 
pelo técnico Marcelo Cabo
O lateral-direito JP Galvão, os zagueiros Menezes e Yuri e o atacante Arthur Sales 
fazem um período de testes para ganhar uma chance entre os profissionais

D
epois de fazerem parte 
do grupo de transição 
nas duas primeiras ro-

dadas do Campeonato Cario-
ca, quatro jovens do sub-20 
do Vasco foram integrados 
ao elenco profissional para 
serem observados por Marce-
lo Cabo. O lateral-direito JP 
Galvão, os zagueiros Mene-
zes e Yuri e o atacante Arthur 
Sales começam a treinar on-
tem à tarde para um período 
de testes.

Os quatro jovens jogadores 
foram campeões da Copa do 
Brasil sub-20 no ano passado 
pelo Vasco. Aos 18 anos, Ar-
thur Sales está no clube des-
de 2016 e tem dois jogos pelos 
profissionais. JP Galvão, que 
chegou no ano passado, dis-
putou uma partida.

Já Menezes, no Vasco desde 
2017, nunca atuou pelos pro-
fissionais, mas foi relacionado 
algumas vezes e é quem mais 
tem experiência treinando 
com a equipe profissional, 
participando de atividades 
desde 2020. E Yuri, que che-
gou um ano depois, também 
busca sua primeira oportuni-
dade de estrear.

DIRIGENTE DA BASE DE SAÍDA
O Vasco pode perder um 
nome para o Corinthians, mas 
não se trata de um jogador, e 
sim do gerente das catego-
rias de base, Carlos Brazil. De 
acordo com o jornalista Jorge 
Nicola, o time paulista quer 
o dirigente para assumir a 
mesma função no Alvinegro. 
Nesta semana, o Corinthians 
demitiu Fernando Yamada, 
que ocupava o cargo no clube.

Carlos Brazil chegou ao 
Vasco em 2018. Desde então, 
surgiram bons nomes nas 
categorias de base do clube 
cruzmaltino, além dos títulos 
conquistados pelas equipes 
da categoria sub-20. 

Talles Magno, Matías Ga-
larza, Miranda, Laranjeira, 
Juninho, Gabriel Pec, Lucão 
e Bruno Gomes são alguns 
dos jovens do Vasco que têm 
se destacado nos últimos me-
ses pela equipe.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vasco

Arthur Sales 
está no clube 

desde 2016 
e tem dois 

jogos pelos 
profissionais
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Botafogo

Anselmo 
Ramon tem 

contrato com a 
Chapecoense e 

multa rescisória 
de cerca de R$ 1 

milhão

Acerto com Anselmo 

Ramon é encaminhado
Experiente atacante, de 32 anos, pode reforçar o time alvinegro para a Série B

O 
Botafogo avançou na 
tentativa de contratar 
o atacante Anselmo 

Ramon, que defende a Cha-
pecoense, para a disputa da 
Série B. Em entrevista ao por-
tal “Fogo Online”, o empresá-
rio do jogador, Otávio Rigoni, 
afirmou que entre o Glorioso 
e Anselmo está praticamente 
tudo acertado.

“As condições de contrato 
entre jogador e Botafogo es-
tão praticamente fechadas e 
esperamos só que os clubes 
se resolvam. O Botafogo está 
tentando chegar a um acordo 
com a Chapecoense”, afirmou.

Após a saída de Matheus 
Babi para o Athletico-PR, a 
contratação de um atacante se 
tornou prioridade absoluta no 
Botafogo. Anselmo Ramon tem 
contrato com a Chapecoense e 
multa rescisória de cerca de R$ 
1 milhão, porém tem valores a 
receber do clube catarinense.

O Botafogo poderá acertar 
um contrato de dois anos com o 
jogador, que já defendeu o Cru-
zeiro. Anselmo Ramon pode ser 
o centroavante para dar mais 
peso e experiência ao clube, 
que conta apenas com os jo-
vens Rafael Navarro e Matheus 
Nascimento.

EM BUSCA DE REFORÇOS

Apesar das inúmeras contra-
tações para a temporada, o Bo-
tafogo segue em busca de mais 
atletas para reforçar a equipe 
de Marcelo Chamusca. De acor-
do com o portal ‘Esporte News 
Mundo’, o Alvinegro está pró-
ximo de acertar com o volante 
Mauro Silva, da Portuguesa-RJ. 
O atleta tem sido um dos des-
taques da equipe insulana no 
Campeonato Carioca.

Contudo, além do Botafogo, 
outros dois clubes também es-
tão de olho no jogador: Chape-
coense e Goiás. Com contrato 
com a Portuguesa até o dia 2 de 
maio, Mauro Silva sairia de gra-
ça para qualquer outra equipe 
após esta data. O meio-campis-
ta também já somou passagem 
por Quissamã, Bangu, Bonsu-
cesso e CSA, e marcou dois gols 
neste estadual.

MÁRCIO CUNHA/CHAPECOENSE

Anselmo 

Ramon pode 

dar mais 

experiência 

ao clube, que 

conta apenas 

com os jovens 

Rafael Navar-

ro e Matheus 

Nascimento
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Fluminense

Tricolor empata 
com o River 
Plate na estreia
No Maracanã, Tricolor cresce com a entrada de Cazares, mas 
paga preço pelo início nervoso, e fica no 1 a 1 pela Libertadores

F
oram oito anos de espera 
do torcedor pela volta do 
Fluminense à Libertado-

res. Avaliado como um dos fa-
voritos ao título, o River Plate, 
da Argentina, não facilitou a 
vida tricolor na aguardada es-
treia de ontem, no Maracanã. 
O empate em 1 a 1, com gols 
de Montiel, de pênalti, e Fred, 
não fez jus ao domínio imposto 
pelo Tricolor no segundo tem-
po, mas mostrou que a disputa 
pela classificação no Grupo D, 
que ainda conta com Santa Fé 
e Junior Barranquilla, ambos 
da Colômbia, será em alto nível.

Talvez traído pela ansieda-
de, o Tricolor teve dificuldade 
para imprimir um ritmo mais 
veloz. Se a paciência seria ne-
cessária para superar a encai-
xada marcação adversária, a 
estratégia de Roger Machado 
caiu por terra logo no início 
do jogo.

Atrasado, Marcos Felipe co-
meteu o pênalti sobre Borré, 
numa bola aparentemente per-
dida, e, Montiel, aos 12 minutos, 
abriu o placar no Maracanã. Na 
bola parada, o Tricolor respon-
deu com Luccas Claro, duas ve-
zes. Primeira numa cabeçada e 
depois numa finalização da en-
trada da área. Bem postado, os 
visitantes se aproveitaram dos 
erros na saída de bola do Flumi-
nense e administraram a vanta-
gem até o apito final.

Destaque no Carioca, Kayky, 
bem marcado, não repetiu as 
boas atuações. Do lado esquer-
do, Luiz Henrique deu um pou-
co mais de trabalho, mas não 
teve o espaço para encaixar o 
último passe ou finalizar com 
clareza. Kayke e Nenê, que ape-
sar da boa movimentação, não 
conseguiu municiar Fred, fo-
ram sacados para a entrada de 
Gabriel Teixeira, outra joia da 
base, e Cazares.

O River, que há pouco ha-
via desperdiçado uma ótima 
chance de aumentar o placar, 
com mérito para a defesa à 
queima-roupa de Marcos Fe-
lipe na finalização de Borré, 
sentiu falta do gol. Aos 20, o 
Fluminense encaixou um per-
feito contra-ataque e Cazares 

DANIEL CASTELO BRANCO

deixou Fred cara a cara com 
Armani para empatar: 1 a 1.

Em outra ótima bola, o equa-
toriano deixou Lucca, que en-
trou no lugar de Luiz Henri-
que, em condições de virar. O 
atacante finalizou para fora e 
pediu pênalti na dividida com o 
goleiro e Martínez. Com o jogo 
favorável, Roger promoveu a 
estreia de Abel Hernández, que 
substituiu Fred. No entanto, foi 
Cazares que obrigou Armani a 
fazer uma grande defesa para 
evitar a virada.

Com as mexidas, principal-
mente com a entrada de Caza-
res, o Fluminense dominou as 
ações a partir dos 30 minutos, 
mas não conseguiu vencer o 
bloqueio argentino.

Fred celebra o gol de 

empate contra o River 

Plate, o seu nono marcado 

em Libertadores
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River Plate

 N Com as contratações de 
Raúl Bobadilla e Abel Her-
nández, a posição de cen-
troavante do Fluminense que 
já contava com Fred e John 
Kennedy, ficou ainda mais 
concorrida. Por conta disso, 
o Tricolor deverá emprestado 
o jovem Samuel, de 20 anos. 
De acordo com o jornal “A 
Tarde”, da Bahia, o atleta se 
aproximou de um acerto com 
o Vitória.

O jovem seria uma boa op-
ção para o clube baiano, após 
a saída de Walter, ex-Flumi-
nense. Samuel é considerado 
uma grande promessa da 
base do Fluminense. Desta-
que do sub-23, o jovem foi 
aproveitado por Marcão na 
reta final do último Brasileiro. 
Ele marcou, inclusive, na vitó-
ria sobre o Ceará no Castelão 
por 3 a 1.

Recentemente, Samuel 
renovou o seu contrato com 
o Fluminense até 2025. Caso 
seja concretizado o emprésti-
mo, o jovem chegará no Vitó-
ria com vínculo até o final do 
Brasileiro da Série B.

SAMUEL ESTÁ 
PERTO DO 
VITÓRIA

 N Após a discreta estreia na vi-
tória sobre o Botafogo, por 1 a 0, 
no sábado, pelo Campeonato 
Carioca, Cazares apresentou 
seu cartão de visitas à torcida na 
destacada atuação no empate 
com o River Plate, da Argentina, 
ontem à noite, no Maracanã, na 
volta da equipe à Libertadores. 
Com uma assistência para o gol 
de Fred, o equatoriano ainda 
deixou Lucca cara a cara com o 
goleiro Armani e, no fim, quase 
virou o jogo. Em sintonia com 

o camisa 9, Cazares relembrou a 
parceria da época de Atlético-MG.

“A gente se conhece. Sabia que ele 
ia fazer a diagonal, eu tinha que dei-
xar na frente. Ele é matador, artilheiro 
também. É única coisa que pude fazer 
foi deixar na cara do gol e comemorar. 
Feliz pelo empate, queríamos a vitó-
ria, mas é futebol, acontece. Agora é 
trabalhar e continuar, porque Liber-
tadores é muita coisa pela frente”, 
disse Cazares, ao fim do jogo.

O apoiador entrou no lugar 
de Nenê no segundo tempo e foi 

peça-chave na reação tricolor. 
Mais incisivo e preciso na saída 
de bola, o Fluminense tomou o 
controle do jogo a partir dos 30 
minutos no embalo de Cazares, 
que celebrou a boa atuação.

“Na verdade, acho que pelas 
situações que tive em campo. O 
passe para o Fred, o passe para 
o Lucca. O chute que eu dei que 
o Armani pegou. Agora traba-
lhar, que isso não é por acaso. A 
gente vem trabalhando forte”, 
completou.

CAZARES CELEBRA BOA ATUAÇÃO E SINTONIA COM FRED

Ele (Fred) é matador, 
artilheiro também. 
É única coisa que 
pude fazer foi deixar 
na cara do gol e 
comemorar”
CAZARES,

Meia

Duelo entre 
River e 
Fluminense 
mostrou que 
a disputa pela 
classificação 
no Grupo D será 
acirrada

DANIEL CASTELO BRANCO

Marcos Felipe: Cometeu um pênalti 
‘juvenil’ em Borré no primeiro tempo, 
que Montiel converteu. NOTA 3,5

Calegari: Fez fez bem o papel 
defensivo e não comprometeu nas 
investidas ao ataque. NOTA 6,5

Nino: Mais uma grande exibição pelo 
Tricolor. Seguro, bom aproveitamento 
nas bolas aéreas e bom poder de 
posicionamento. NOTA 8

Lucas Claro: Fez bem a cobertura de 
Egidio, que não foi ao ataque em 
várias oportunidades. NOTA 7

Egidio: Experiente, compensou a 
falta de técnica com raça e vontade. 
NOTA 6,5

Martinelli: Fez uma grande partida, 
com raça e muita qualidade técnica. 
NOTA 8

Wellington: Entrou no fim e nada 
fez. SEM NOTA.

Yago: Bobeou no lance do gol do 
River. NOTA 5

Nenê: Correu mais do que o normal 
no primeiro tempo e foi substituído 
aos 12 do segundo tempo. Partida 
comum. NOTA 6

Cazares: Autor da linda jogada e da 
assistência para o gol de Fred. Deu 
muita dinâmica ao setor ofensivo. 
NOTA 8,5

Kayky: Foi bem marcado e não 
conseguiu se dar bem nas jogadas 
contra os argentinos. NOTA 5

Gabriel Teixeira: Em 30 minutos, fez 
mais que Kayky, que saiu para a sua 
entrada no segundo tempo. NOTA 6,5

Fred: Fez o que mais sabe: gol. O ídolo 
tricolor não teve muitas oportunida-
des, mas, quando a bola chegou, ele 
botou para dentro. NOTA 9

Abel Hernández: Uma estreia pelo 
Fluminense sem grandes emoções. 
NOTA 6

Luiz Henrique:  Um dos melhores 
em campo. Deu canseira aos 
argentinos com a sua velocidade e 
habilidade, mas cansou no segundo 
tempo. NOTA 8

Lucca: Ficou pouco tempo em 
campo, mas teve a oportunidade de 
virar o jogo e desperdiçou a oportuni-
dade, aos 32 minutos do segundo 
tempo. NOTA 6

FLUMINENSE

ATUAÇÕES
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Flamengo

Rodrigo Caio não joga contra o Voltaço
Zagueiro não vai a campo e também é dúvida para encarar o La Calera, na terça, pela Libertadores

O 
zagueiro Rodrigo Caio, 
com problema mus-
cular no mesmo lugar 

que teve a última contusão, 
não foi a campo ontem, na 
reapresentação do elenco do 
Flamengo e realizou traba-
lhos internos. O defensor vai 
desfalcar o Flamengo ama-
nhã, contra o Volta Redon-
da, e é dúvida para pegar o 
La Calera, na terça-feira, pela 
Libertadores.

Suspenso, o zagueiro não 
enfrentou o Vélez, na estreia 
da competição sul-america-
na. O último jogo de Rodri-
go Caio pelo Flamengo foi 
na última partida do Cario-
ca contra a Portuguesa, no 
Luso-Brasileiro.

O Flamengo deverá uti-
lizar os seus titulares ama-
nhã, contra o Volta Redon-
da. A partida vale o título da 
Taça Guanabara. Para ser 
campeão, o Rubro-Negro 
precisa vencer o Voltaço, no 
Maracanã.

PEPÊ SE DESPEDE

O meia Pepê, de 23 anos, se 
despediu ontem do elenco do 
Flamengo, no Ninho do Uru-
bu. O jovem só tinha contrato 
com o Flamengo até junho. 
Com isso, o Rubro-Negro en-
trou em acordo com o Cuiabá, 
que acertou a contratação do 
jogador. Ele fechou três anos 
de contrato com o clube do 
Mato Grosso, que irá dispu-
tar a Série A do Campeonato 
Brasileiro.

Na negociação com o Cuia-
bá, o Flamengo conseguiu 

Rodrigo Caio 

atuou pela última 

vez contra a 

Portuguesa, pelo 

Carioca, no Luso-

Brasileiro

DANIEL CASTELO BRANCO

manter 20% dos direitos do 
jogador. Pepê sairia de graça 
em junho, mas o Rubro-Ne-
gro conseguiu costurar um 
acordo com o clube do Mato 
Grosso e ficar com um per-
centual do jogador para uma 
futura venda.

Pepê chamou a atenção 
de Rogério Ceni e passou 
a receber oportunidades 
quando o treinador assu-
miu o comando do Flamen-
go. Revelado na base ru-
bro-negra, ele chegou a ser 
emprestado pelo Portimo-

nense, de Portugal, em 2019.
O jovem participou das 

campanhas dos títulos do 
Campeonato Brasileiro e 
da Supercopa do Brasil. Ao 
todo, Pepê entrou em campo 
em 23 jogos e fez um gol pelo 
Flamengo.

Suspenso, 
o zagueiro 
Rodrigo Caio 
não enfren-
tou o Vélez, 
na estreia da 
competição 
sul-ameri-
cana

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br 
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OLIMPÍADA

‘Superliga se desfez 
como açúcar’
É o que afirma Javier Tebas, líder da LaLiga, ironizando as 
declarações de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid

O 
presidente da LaLiga 
(empresa que organiza 
o Campeonato Espa-

nhol), Javier Tebas, conside-
rou ontem que o “conceito da 
Superliga Europeia caiu no 
ridículo”, depois de a maio-
ria dos clubes fundadores ter 
anunciado o abandono do 
projeto. Ele rebateu as afir-
mações de Florentino Pérez, 
presidente do Real Madrid, 
que disse há dias que a cria-
ção da Superliga surgiu devi-
do a um “momento crítico” 
do futebol.

A declaração de Tebas se 
deu em uma reunião com 39 
times envolvidos nas duas 
principais divisões do torneio 
nacional — a conferência ex-
cluiu dirigentes de Barcelona, 
Real Madrid e Atlético de Ma-
drid, justamente os três que 
aderiram ao projeto da Su-
perliga. O último desistiu na 
última quarta-feira, três dias 

A repercussão da criação da Superliga de clubes gerou críticas e protestos por toda a Europa 

AFP

depois do anúncio da criação 
da competição.

“A Superliga se desfez como 
açúcar em 48 horas. A Super-
liga caiu no ridículo, não sei 
se os clubes também, mas o 
conceito, sim. Ficou demons-
trada uma ignorância com-
pleta dos líderes sobre o que é 
a indústria do futebol, e sobre 
os torcedores, não só na Espa-
nha”, disse Tebas, garantindo 

que já há algum tempo o ti-
nham alertado para a possível 
reação dos fãs ingleses.

O líder da LaLiga considerou 
que a falha do projeto da Super-
liga não é uma vitória pessoal, 
mas sim do futebol europeu. 
“Quem ganhou esta batalha foi 
o futebol, espanhol e europeu. 
Isto não era uma batalha contra 
ninguém. A criação de uma Su-
perliga era perigosíssima para 
a estabilidade do futebol euro-
peu e logo do futebol espanhol. 
A batalha foi ganha pelo futebol 
e não eu”. Javier Tebas garantiu 
que não se sente traído pelos 
três clubes espanhóis envolvi-
dos no projeto, admitindo que 
“era algo de que já se falava há 
algum tempo”, mas acrescen-
tou: “quando se faz uma coisa 
às escondidas significa que está 
ocultando algo que não acha-
mos bom para ninguém”.

Revezamento da 
tocha tem primeiro 
caso de covid-19
Seria um policial que 
atuou no controle de 
tráfico na passagem 
da chama

O Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados em um 
ano por causa da pandemia 
do novo coronavírus, anun-
ciou ontem o primeiro caso 
de infecção pela covid-19 
detectado durante o reve-
zamento da tocha olímpica. 
Um homem que participou 
no revezamento na ilha de 
Shikoku, na região oeste do 
Japão, testou positivo. Seria 
um policial de cerca de 30 
anos, um dia depois de ter 
trabalhado no controle de 
tráfico na passagem da cha-
ma pela cidade de Naoshima, 
na prefeitura de Kagawa.

Os organizadores se com-
prometeram a trabalhar com 
as autoridades médicas japo-
nesas para “adotar as precau-

Tocha: Okinawa e Matsuyama não receberão mais o revezamento

AFP

ções necessárias e organizar 
um revezamento da tocha se-
guro”. Os Jogos têm a cerimô-
nia de abertura programada 
para 23 de julho e a de encer-
ramento em 8 de agosto.

Este é o primeiro caso re-
gistrado no revezamento da 
tocha olímpica, que em algu-
mas etapas teve a presença do 
público vetada pelo temor de 
propagação do novo corona-
vírus. A cidade histórica de 
Kioto é mais uma que reluta a 
participar no evento e, segun-
do a imprensa local, as auto-
ridades municipais exigirão 
que o revezamento não acon-
teça em vias públicas.

Na semana passada, o reve-
zamento da tocha na cidade 
de Osaka aconteceu em um 
circuito fechado em um par-
que, sem a presença de públi-
co. Okinawa, no sul do Japão, 
e Matsuyama, na região oeste, 
cancelaram as etapas do reve-
zamento devido ao aumento 
de casos de covid-19.

POLÊMICA

Javier Tebas diz que 
a falha do projeto 
da Superliga não é 
uma vitória pessoal, 
mas sim do futebol 
europeu

Estadão Conteúdo

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Campeonato Carioca 
tem ocorrido com tranqui-
lidade na Taça Guanabara. 
Lógico que erros de arbitra-
gem aconteceram, mas nós 
temos falado mais de futebol 
do que qualquer outra coisa. 
Agora, as semifinais da com-
petição vão utilizar o VAR 
por decisão dos quatro clu-
bes que estão na disputa pelo 
título estadual. Tomara que o 
mais importante seja a bola e 
não o apito, como vimos du-
rante a temporada passada 
inteira...

VAI TER VAR NO 
CARIOCA

TINHA QUE SER ELE

O 
River Plate é um dos melhores times da 

América do Sul. Isso ninguém discute. Mas 

estamos aqui para falar sobre um time de 

Guerreiros, que ficou oito anos longe da maior 

competição da América do Sul e estreou com 

um empate no Maracanã. Não com gosto de vi-

tória ou derrota, mas com a sensação de que há 

esperança. Os argentinos tiveram mais posse de 

bola, mas foi o Tricolor que finalizou mais vezes 

e levou mais perigo ao gol do adversário. Lutou, 

brigou, se doou e, mesmo saindo atrás do pla-

car, empatou com o ídolo, o homem que voltou 

para recuperar a autoestima do torcedor tricolor: 

Fred. Não poderia ser de outro. O primeiro gol na 

Libertadores de 2021 foi com a cara do camisa 9. 

Cazares enfiou linda bola de três dedos e o cen-

troavante, de canhota, fez o coração do torcedor 

explodir. O River ainda cometeu mais de 20 fal-

tas para tentar segurar o resultado. Temeram o 

Fluminense que, valente e com sabedoria, tem 

qualidade suficiente para ser um dos classificados 

deste grupo. Acredito numa grande fase!

 n Marcelo Cabo (foto) tem 
feito um trabalho interes-
sante no que diz respeito 
aos garotos do Vasco. Após 
dar descanso maior a nove 
atletas que não tiveram 
férias desde a temporada 
passada, ele promoveu a 
subida do lateral JP Gal-
vão, dos zagueiros Yuri e 
Menezes, além do atacan-
te Arthur Salles. Tudo isso 
para a partida contra o Re-
sende, a última pela pri-
meira fase do Carioca. Joia 
se busca em casa.

CHANCE AOS 
GAROTOS

COMEÇOU FALIDA

 n Florentino Pérez, presi-
dente do Real Madrid, se 
juntou com mais 11 gigan-
tes europeus para criar a 
Super League, ignorando a 
Champions League e dan-
do vaga cativa aos funda-
dores. Não durou uma se-

mana. As retaliações dos 
torcedores, jogadores e fi-
guras importantes do fu-
tebol, além da Uefa, boico-
taram a Super League. O 
futebol é do povo e os mais 
fracos têm que ter a chance 
de vencer os mais fortes. 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 / AMANHÃ 

Resende x Vasco 16h São Januário

Flamengo x Volta Redonda 19h Maracanã

Portuguesa x Boavista 19h Luso-Brasileiro

DANIEL CASTELO BRANCO

O ídolo Fred marcou na estreia na Libertadores 2021
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