
ODIA I SÁBADO, 24/4/2021n site: odia.com.br n e-mail: ataque@odia.com.br n tel.: 2222-8000

Haja alegria no 
Mengão de Gabigol e 

Diego! Time encara 
hoje o Volta Redonda 
e, se vencer, fatura a 
Taça Guanabara. P. 5

Pega o caneco!Pega o caneco!
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Botafogo

Mais um 
reforço a 
caminho do 
Alvinegro
Promessa da base tricolor, volante 
André está perto de defender o Glorioso. 
Anselmo Ramon também deve chegar

S
em espaço no elenco do 
Fluminense, o volante 
André, de 19 anos, deve-

rá ser negociado com o Bota-
fogo. De acordo com informa-
ções do portal ‘UOL’, a polê-
mica envolvendo o não acerto 
entre as partes pela liberação 
do atacante Matheus Babi, 
que foi para o Athletico-PR, 
não deverá ser um problema 
para o Tricolor aceitar nego-
ciar o atleta com o Avinegro.

No Fluminense, ainda há 
a visão de que a diretoria do 
Botafogo conduziu mal a ne-
gociação envolvendo Babi, 
porém, um empréstimo ao 
Glorioso é visto como impor-
tante para que André possa 
desenvolver o seu futebol. 
Como o time de General Se-
veriano está na Série B e fora 
da Copa do Brasil e do Cario-
ca, as duas equipes não irão 
competir entre si em 2021.

Além disso, a permanência 
de André no Rio é um atrati-
vo para o jogador e o próprio 
Fluminense. O volante é visto 
como uma grande promessa 
da base tricolor.

Outro reforço na mira da 
diretoria do Botafogo, o ata-
cante Anselmo Ramon, de 32 
anos, não participou do trei-
namento de ontem da Chape-
coense e está fora da partida Revelado pelo Fluminense e grande aposta de Xerém, André jogaria no Botafogo para ganhar experiência

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

contra o Hercílio Luz, ama-
nhã, pelas quartas de final do 
Campeonato Catarinense. O 
jogador está perto de defen-
der o Alvinegro.

O atacante não joga desde o 
último dia 10. Anselmo já per-
deu os compromissos contra 
Marcílio Dias e Metropolita-
no, também pelo Estadual. 
Ele já tem um acordo salarial 
com o Botafogo, mas o clu-
be ainda precisa se entender 
com a Chapecoense.

Para liberar Anselmo Ra-
mon, a Chape cobra multa de 
R$ 1 milhão, porém, o clube 
tem dívida financeira com o 
atacante, o que pode facili-
tar o negócio. Após a saída de 
Matheus Babi para o Athleti-
co-PR, a contratação de um 
atacante se tornou prioridade 
absoluta no Botafogo.

Anselmo Ramon 
ficou fora do treino  
da Chapecoense e  
não vai enfrentar  
o Hercílio Luz  
pelo Catarinense
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Vasco

Artilheiro do 
Vasco, Cano é 
esperança de 
gols na última 
rodada do turno 
do Carioca

Vasco se despede hoje da Taça GB  
e quer deixar uma boa impressão
Sem chances de classificação às semifinais do Carioca, Cruzmaltino enfrenta o Resende, em São Januário

E
liminado das semifinais 
do Campeonato Carioca, o 
Vasco enfrenta hoje o Re-

sende, às 16h, em São Januá-
rio, tentando uma vitória para 
terminar a primeira etapa da 
competição com a boa impres-
são que a equipe passou nas úl-
timas rodadas. O Cruzmaltino 
deverá entrar em campo com o 
que há de melhor à disposição 
do técnico Marcelo Cabo, exce-
ção de Gabriel Pec e Matías Ga-
larza, que ganharam uns dias 
extras de folga. 

Com menos derrotas que o 
Fluminense e com o mesmo nú-
mero que o Flamengo, o Cruz-
maltino acabou ficando fora do 
G-4 da competição por ter em-
patado muito. Ao todo, foram 
cinco empates, com apenas três 
vitórias e duas derrotas.

O Resende entra em campo 
buscando um triunfo para lu-
tar por uma vaga no G-8 e dis-
putar a Taça Rio. Neste ano, o 
torneio, que costuma ser o se-
gundo turno do Carioca, será 
disputado pelas equipes que 
ficarem entre o quinto e o oita-
vo lugares.

TIME EM EVOLUÇÃO
O meia Marquinhos Gabriel, 
de 30 anos, tem sido um dos 
destaques do Vasco no começo 
de temporada. Em entrevista 
ao canal ‘Atenção Vascaínos!’, 
o jogador falou sobre o atual 
momento da equipe e elogiou 
o processo de evolução sob o  
comando de Marcelo Cabo.

“Sabemos as carências e 
nossos pontos fortes. Isso é es-
sencial para um bom trabalho. 
O calendário também é um 
fato que dificulta. Teremos que 
acertar a equipe jogo a jogo. 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Apesar de um começo difícil, 
essa sequência de vitórias que 
tivemos nos dá moral para nos 
prepararmos para disputar a 
Série B e recolocarmos o Vasco 
no lugar que merece”, afirmou. 
Com a camisa do time cruz-
maltino, Marquinhos Gabriel 
atuou em sete partidas e mar-
cou dois gols.

Sorteio na CBF definiu que 
o Boavista será o adversário do 
Vasco na terceira fase da Copa 
do Brasil. O primeiro jogo será 
em Bacaxá, com a decisão da 
vaga em São Januário. 

Local: São Januário. Árbitro: Wagner 
do Nascimento Magalhães. Horário: 16h

RESENDE

VASCO

Jefferson Luis; Flávio, Halls, Marcão e 
Douglas; Paulo Victor, João Felipe, Brendon 
e Derli; Igor (Cartolouco) e Jefferson Ruan. 
Técnico: Sandro Sargentim

Vanderlei; Léo Mattos, Ernando, Leandro 
Castan e Zeca (Riquelme); Bruno Gomes, 
Andrey e Carlinhos; Léo Jabá, Cano e 
Morato. Técnico: Marcelo Cabo 

FICHA TÉCNICA

O Vasco terá um velho 
conhecido como 
adversário na terceira 
fase da Copa do 
Brasil: o Boavista, em 
jogos de ida e volta 

Resende
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Fluminense

Meia Cazares ganha muitos elogios
Roger Machado destaca a entrada do equatoriano, que mudou a cara do Flu no duelo com o River Plate 

A 
atuação do Fluminense 
na estreia na Copa Li-
bertadores da América 

deixou os torcedores anima-
dos. Apesar do empate em 1 a 
1 com o River Plate, da Argen-
tina, no Maracanã, o técnico 
Roger Machado fez questão 
de elogiar a equipe: “De joga-
da criada, o River não teve ne-
nhuma oportunidade de gol 
clara, jogada construída den-
tro do seu modelo. Não su-
cumbimos ao estilo de jogo do 
River. Pecamos no momento 
em que retomávamos a bola e 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE 

não conseguíamos organizar 
nossos ataques”.

Ele também comentou a 
atuação de Cazares. O equato-
riano entrou no segundo tem-
po e deu nova dinâmica ofen-
siva ao Fluminense. O técnico 
elogiou o meia e lembrou que 
o conhece desde os tempos 
de Atlético-MG: “Já trabalhei 
com o Cazares em um passa-
do recente, sei como utilizá-
-lo, do seu potencial. Tenho 
um grupo grande. Gostaria 
de ter todos à disposição no 
dia do jogo, mas escolho os 23 

para a relação”, afirmou o trei-
nador. “Ele entrou e pôde nos 
ajudar, mudou as caracterís-
ticas da função depois que o 
Nenê deu ali sua contribuição 
no primeiro tempo. Consegui-
mos voltar para o jogo e pode-
ríamos ter vencido também”, 
concluiu Roger Machado.

CITY ANUNCIA KAYKY

Um dia após estrear na Liber-
tadores, o atacante Kayky, de 
17 anos, foi anunciado como 
reforço do Manchester City. 
“Temos o prazer de confirmar 

que chegamos a um acordo 
com o Fluminense para a fu-
tura transferência de Kayky. 
O jovem atacante segue no 
Fluminense até o fim da tem-
porada brasileira”, anunciou o 
clube inglês nas redes sociais.

Ontem, em sorteio na sede 
da CBF, ficou definido o adver-
sário do Fluminense, que es-
treia na terceira etapa da Copa 
do Brasil. Será o Bragantino, 
clube que fez boa campanha 
no Brasileiro de 2020. O pri-
meiro jogo será no Rio e o se-
gundo, em Bragança Paulista.

O Fluminense terá 
um adversário difícil 
na estreia na terceira 
fase da Copa do 
Brasil: encara  
o Bragantino

Cazares em 
treinamento 

no CT 
tricolor: 

assistência 
para o gol  

de Fred
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Flamengo Volta Redonda

Fla mantém doce rotina de decisões 
Rubro-Negro encara hoje o Voltaço, no Maracanã. Quem vencer conquista o título da Taça Guanabara

O 
Flamengo entra em 
campo hoje em bus-
ca de mais uma taça. 

Após estrear com vitória na 
Libertadores da América, o 
Rubro-Negro precisa de um 
novo triunfo no Campeonato 
Carioca para ficar com o títu-
lo da Taça Guanabara. O ri-
val será o Volta Redonda, que 
atualmente está na liderança 
da competição. O confronto 
começa às 19h, no Maracanã. 
O Rubro-Negro não vence há 
dois jogos no Carioca. O técni-
co Rogério Ceni poderá levar 
a campo o que tem de melhor 
à disposição. O zagueiro Ro-
drigo Caio, lesionado, será o 
único desfalque. 

Como informado em pri-
meira mão por O DIA, o de-
fensor não vai enfrentar o 
Volta Redonda. Rodrigo Caio 
passou por exames na manhã 
de ontem e foi detectada uma 
grande fibrose na coxa direita, 
sem lesão. O atleta sentiu do-
res no jogo contra a Portugue-
sa e deixou a partida com um 
desconforto muscular no adu-
tor da coxa direita, o mesmo 
da lesão anterior. O Flamengo 
informou que Rodrigo Caio 
segue com os trabalhos de re-

cuperação e fortalecimento 
no Centro de Treinamento.

Rogério Ceni relacionou 
todos os titulares, mas exis-
te a possibilidade de poupar 
alguns, dependendo das ava-
liações físicas que serão feitas 
até a hora da partida. 

Líder da Taça GB, o Volta 
Redonda confirma o título 

O atacante Bruno Henrique e o lateral Filipe Luís participam de treinamento no Ninho do Urubu: mais uma decisão para o time rubro-negro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Local: Maracanã. Árbitro: Grazianni Maciel Rocha. Horário: 19h

FLAMENGO VOLTA REDONDA

Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, 
Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, João 
Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol 
e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

Andrey, Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e 
Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr, 
Luciano Naninho e Alef Manga; MV e João 
Carlos. Técnico: Neto Colucci 

FICHA TÉCNICA com uma vitória sobre o Fla-
mengo e conta com a ótima 
fase do atacante Alef Manga, 
artilheiro do Campeonato Ca-
rioca, com nove gols, para al-
cançar o objetivo. Em caso de 
empate, o Voltaço terá que se-
car o Fluminense, que enfren-
ta o Madureira, amanhã, às 
11h05, também no Maracanã. 

Ontem, em sorteio na CBF, 
foi definido o adversário do 
Flamengo na estreia na tercei-
ra fase da Copa do Brasil. Será 
o Coritiba, clube que vai dispu-
tar a Série B do Brasileiro nes-
ta temporada. A classificação 
será decidida em dois jogos. O 
primeiro será na capital para-
naense e o segundo, no Rio.

Empate na partida 
de hoje à noite tira as 
chances de título do 
Flamengo e coloca o 
Fluminense no páreo
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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 Vasco enfrenta o Resende 
às 16h, em São Januário, pela 
última rodada do Campeona-
to Carioca. E vai ser apenas 
um bom teste para ver esse 
time do técnico Marcelo Cabo 
jogar, já que a equipe não está 
classificada para as semifinais 
da competição. Entretanto, 
quero destacar o garoto Ri-
quelme, que deve ser titular 
na lateral esquerda do Gigan-
te da Colina. O menino joga 
muito e tem tudo para se fir-
mar futuramente. Olho nele!

OLHO NELE

O JOGO DOS LÍDERES

F
lamengo e Volta Redonda fecham a Taça Gua-
nabara como os melhores times do Campeo-
nato Carioca. O Rubro-Negro mesclou a equi-

pe e só jogou com os titulares na reta final, mas isso 
não é desculpa, já que tropeçou em alguns jogos. 
Por isso, mesmo tendo uma equipe infinitamente 
melhor, tem que tomar cuidado com o excelente 
time do Voltaço na competição. Trabalho sério e 
até como meu amigo técnico e comentarista dos 
‘Donos Da Bola’ René Simões gosta de dizer: “Dá 
gosto de ver o Volta Redonda chegar”. E a Taça 
Guanabara vai ser decidida no detalhe. É muito 
legal ver que, mesmo contra um time de estrelas, 
o menor pode vencer. O futebol é isso e até para 
aquele papo de Superliga na Europa é um grande 
exemplo. O futebol carioca tem, sim, seus proble-
mas. Mas sou totalmente contra a frase “tem que 
acabar”. Vai ser jogão!

 nVendida por quase R$ 80 
milhões, a joia do Flumi-
nense vai para o Manches-
ter City, da Inglaterra. Kayky 
é um talento raro e um da-
queles que a gente olha e 
tem a certeza de que dará 
um grande jogador. Rápido, 
habilidoso, ousado, tem ím-
peto e talento dignos de um 
craque brasileiro. Apenas 17 
anos. É muito novo para ter 
feito a partida que fez dian-
te do gigante River Plate. O 
time de Pep Guardiola acer-
tou em cheio.

KAYKY VALE
TUDO ISSO

VACINA PARA OS ATLETAS

 nO Brasil vai conceder vaci-
na para todos os atletas que 
irão disputar a Olimpíada 
e a Paralimpíada pelo país 
em Tóquio. Já era algo que a 
Conmebol implantou e agora 

vai beneficiar cerca de duas 
mil pessoas que defenderão 
as cores verde e amarela nos 
Jogos do Japão. Boa sorte aos 
nossos guerreiros que irão re-
presentar o país. Grande fase!11ª RODADA / AMANHÃ 

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 / HOJE 

Resende x Vasco 16h São Januário

Flamengo x Volta Redonda 19h Maracanã

Portuguesa x Boavista 19h Luso-Brasileiro

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Como ocorreu em Brasília, Rogério Ceni pode erguer outra taça
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