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Com gols de Michael e Vitinho, Rubro-Negro derrota o Volta Redonda por 2 a 1, no 
Maracanã, e garante a conquista da Taça Guanabara pela 23ª vez na história. P. 4 e 5

Mengão Mengão 
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C
om as atenções dividi-
das, o Fluminense en-
frenta o Madureira, hoje, 

às 11h, no Maracanã. Após a 
estreia contra o River Plate na 
Libertadores, o Tricolor tenta 
trocar a chave e colocar o seu 
foco na partida que encerra a 
primeira fase do Carioca.

O Tricolor está classifica-
do para a semifinal do Ca-
rioca. Porém, uma vitória 
contra o Madureira dará a 
equipe de Roger Machado 
a vantagem de dois resulta-
dos iguais no confronto eli-
minatório. Por conta disso, 
o Fluminense tem bastante 
interesse na partida.

Já o Madureira, que tem 
apenas uma derrota no tor-
neio, deseja terminar a com-
petição com dignidade. Eli-
minado das semifinais, o Tri-
color Suburbano busca uma 
vitória para disputar a Taça 
Rio com moral e concluir a 
primeira fase do Carioca com 
uma campanha superior à do 
Botafogo e à do Vasco.

BOBADILLA GARANTE ESTREIA
Último reforço contratado 
pelo Fluminense, o atacante 
Raúl Bobadilla se antecipou 
ao treinador Roger Macha-
do e garantiu que fará sua 
estreia pelo Tricolor contra 
o Madureira. Em seu perfil 
oficial no Instagram, o joga-
dor, de 33 anos, iniciou uma 
contagem regressiva para o 
confronto.

“Um dia para estrear. Va-
mos, Fluzão”, escreveu o ar-
gentino, naturalizado para-
guaio. Bobadilla participou 
do último treino da equipe ca-
rioca, antes do duelo contra o 
Madureira, hoje pela manhã.

Roger Machado deverá 
poupar alguns jogadores para 
a partida, de olho no confron-
to diante do Independiente 
Santa Fé, válido pela Liberta-
dores, na próxima quarta-fei-
ra, na Colômbia. Com isso, as 
possibilidades de o atacante 
estrear hoje são boas. Além 
dele, o zagueiro Manoel tam-
bém pode fazer o seu primeiro 
jogo pelo Fluminense.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Depois da Liberta, hora de 
trocar a chave para o Carioca
Time das Laranjeiras enfrenta o Madureira, hoje pela manhã, no Maracanã

Abel 
Hernández 
pode começar 
como titular 
diante do 
Madureira

Fluminense Madureira
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Botafogo Macaé

Alvinegro enfrenta hoje o Macaé
Glorioso deseja resultado positivo para se garantir entre os clubes que vão disputar a Taça Rio

H
oje, Botafogo e Macaé 
encerram suas parti-
cipações no Campeo-

nato Carioca em uma par-
tida que tem ares de me-
lancolia no Nilton Santos, 
às 18h. Fora da semifinal, o 
Glorioso busca um resulta-
do positivo para ao menos 
terminar a competição com 
uma vitória.

Com apenas duas vitórias 
em dez rodadas, a equipe de 
General Severiano acabou 

 VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

sendo eliminada com uma 
rodada de antecedência. 
Sem chances de classifica-
ção para a semifinal, o Alvi-
negro deseja um resultado 
positivo para se garantir en-
tre os clubes que vão dispu-
tar a Taça Rio.

Marcelo Chamusca deverá 
escalar o seu time com Dou-
glas Borges; Jonathan, Kanu, 
Gilvan e Paulo Victor; Luiz 
Otávio, Rickson e Ricardinho; 
Ronald, Marco Antônio e Ma-

reforçar o elenco, o Botafogo 
pode finalizar a contratação 
do meia-atacante Chay, de 
30 anos, que defende a Por-
tuguesa. O Glorioso avançou 
na negociação pelo atleta e 
pode contratá-lo sem qual-
quer custo.

De acordo com informa-
ções do portal “FogãoNet”, o 
estafe do jogador conseguiu 
flexibilizar a contratação 
para o Botafogo por emprés-
timo sem custos. Além disso, 

o salário de Chay estaria se-
guramente no orçamento do 
Botafogo. Segundo o portal, 
a negociação gira com venci-
mentos inferiores a R$ 40 mil 
mensais.

Chay é um dos destaques 
da Portuguesa, semifinalista 
da atual edição do Campeo-
nato Carioca. Ele fez dois gols 
pela competição. Um deles 
marcado no empate entre o 
Botafogo e a equipe da Ilha do 
Governador por 1 a 1.

Marcelo 
Chamusca: time 

alvinegro teve 
apenas duas 

vitórias em dez 
rodadas

theus Nascimento.
Já o Macaé, dono da pior 

campanha da competição, e 
rebaixado com antecedência, 
conclui a sua participação no 
torneio em busca de ao me-
nos uma vitória. A equipe do 
Norte Fluminense perdeu in-
críveis nove jogos e empatou 
apenas uma partida.

CHAY ESTÁ NA MIRA
De olho em destaques do 
Campeonato Carioca para 
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Flamengo

DANIEL CASTELO BRANCO

Michael foi 

o autor do 

primeiro gol 

no Maracanã

Mengão bate o 
Voltaço e fatura 
a Taça GB
Com gols de Michael e Vitinho, Rubro-Negro vence por 2 a 1, no 
Maracanã, e garante o bicampeonato. Bruno Barra desconta

D
eu a lógica. Com um 
elenco amplamente 
mais qualificado, o Fla-

mengo encarou o Volta Re-
donda e venceu o jogo, por 2 
a 1, sem muitas dificuldades, 
e conquistou o bicampeoanto 
da Taça Guanabara, a 23ª da 
sua história. Michael abriu o 
placar, Bruno Barra empatou, 
mas Vitinho marcou um go-
laço e garantiu o título rubro-
-negro no Maracanã.

Os jogadores não terão 
muito tempo para comemo-
rar porque na terça-feira têm 
mais um jogo importante, 
contra o Unión La Calera, no 
Maracanã, pela Libertadores.

O Flamengo começou o 
jogo de forma avassaladora, 
com os seus dois principais 
atacantes, Gabigol e Pedro, 
de titulares, algo que só tinha 
acontecido quatro vezes an-
teriormente. Logo no primei-
ro minuto, Vitinho cobrou o 
escanteio, a bola ficou viva 
na área e bateu no jogador 
do Voltaço antes de sair para 
escanteio novamente. Na co-
brança, a bola sobrou para 
o Volta Redonda, que partiu 
para o contra-ataque com Alef 
Manga, mas o Rubro-Negro 
recuperou a bola na defesa.

Gabigol inverteu com Mi-
chael na esquerda, o meia-
-atacante fez o corte para o 
meio e finalizou rasteiro sem 
sustos para Andrey. O Fla-
mengo manteve a pressão e, 
aos 15, Michael recebeu na 
esquerda com liberdade, in-
vadiu a área e tocou atrás com 
Gerson. O camisa 8 tentou a 
finalização rasteira, a bola 
parou na defesa e voltou. Na 
sequência do lance, o meia so-
freu falta próximo à área.

ATENÇÃO COM ALEF MANGA
Aos 20 minutos, o Flamengo 
levou, mais uma vez, perigo 
ao gol do Volta Redonda. Em 
cobrança de escanteio, Viti-
nho lançou dentro da área, 
Arão subiu bonito no terceiro 
andar para cabecear bonito e 
quase abrir o placar. Depois 
do lance, o árbitro apitou a 
parada técnica. Nas orienta-

ções aos jogadores, Rogério 
Ceni pediu atenção ao cami-
sa 11 do Voltaço (Alef Manga), 
que estava caindo nas costas 
de Gustavo Henrique.

O Flamengo tinha liber-
dade para atacar, principal-
mente com Michael, mas o 
jogador pouco aproveita-
va as oportunidades. Aos 
33, Vitinho achou Pedro na 
direita, e o atacante levan-
tou para o atacante, que, 
mesmo baixinho, subiu bo-
nito para cabecear e mandar 
para fora. O Volta Redonda 
depois cresceu no jogo e difi-
cultou o Rubro-Negro.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO
Quando o primeiro tempo pa-
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Volta Redonda

DANIEL CASTELO BRANCO

Flamengo e Volta 
Redonda fizeram 

um duelo com 
clima de final e 
o Rubro-Negro 

mostrou seu 
domínio

11ª RODADA / HOJE 
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

11ª RODADA /ONTEM

Resende 1 x 3 Vasco São Januário

Flamengo 2 x 1 Volta Redonda Maracanã

Portuguesa 4 x 2 Boavista Luso-Brasileiro

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Flamengo 23 11 7 2 2 23 10 13

 2º Portuguesa-RJ 21 11 6 3 2 20 8 12

 3º Volta Redonda 21 11 6 3 2 18 13 5

 4º Fluminense 19 10 6 1 3 16 10 6

 5º Vasco 17 11 4 5 2 21 15 6

 6º Madureira 15 10 3 6 1 12 12 0

 1º Nova Iguaçu 12 10 3 3 4 15 15 0

 2º Botafogo 12 10 2 6 2 10 9 1

 3º Resende 11 11 3 2 6 11 21 -10

 4º Boavista 11 11 2 5 4 14 16 -2

 5º Bangu 6 10 1 3 6 5 17 -12

 6º Macaé 1 10 0 1 9 6 25 -19

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL

recia que terminaria no 0 a 0, 
eis que os dois clubes decidem 
dar emoção nos minutos fi-
nais da etapa inicial. Aos 45, 
Vitinho achou Gustavo Hen-
rique na entrada da área, e o 
zagueiro deu um toque de pri-
meira para Michael, deixan-
do o atacante livre na área. O 
camisa 19 chutou mal, mas 
o goleiro Andrey falhou, e a 
bola entrou.

No lance seguinte, o Voltaço 
correu atrás e logo empatou. Na 
cobrança de escanteio, a bola 
foi levantada no segundo pau e 
sobrou para Bruno Barra den-
tro da área. O volante chutou 
no abafa e empatou no último 
minuto. O Flamengo teve 68% 
da posse de bola, mas não soube 

aproveitar as oportunidades.
O Flamengo voltou me-

lhor para o segundo tempo, 
com o ataque mais dinâmico, 
principalmente com Vitinho. 
No lado direito, Matheuzi-

nho era quem mostrava força 
nas investidas. E a dupla deu 
liga aos 17 minutos. O lateral 
fez boa jogada e tocou para o 
atacante, que emendou uma 
linda finalização e estufou a 
rede, marcando um golaço no 
Maracanã e deixando o Men-
gão na frente novamente.

Depois, o Rogério Ceni fez 
alterações no time: saíram 
Vitinho, Gerson, Gabigol 
e Michael e entraram Arras-
caeta, Diego, Bruno Henri-
que e Everton Ribeiro. Com 
as entradas dos considerados 
titulares, o time melhorou, e 
o Rubro-Negro apenas admi-
nistrou o resultado para con-
quistar mais uma Taça Gua-
nabara, a 23ª da sua história.

Com o título de 
ontem no Maracanã, 
o Flamengo 
conquistou a Taça 
Guanabara pela 23ª 
em sua história
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Cruzmaltino derrota o Resende
Com dois gols de Germán Cano e um de Bruno Gomes, clube da Colina garante classificação à Taça Rio

E
m sua despedida na Taça 
Guanabara, o Vasco voltou 
a vencer. Em São Januá-

rio, a equipe de Marcelo Cabo 
derrotou o Resende por 3 a 1. A 
partida teve dois tempos bem 
distintos. No primeiro, as duas 
equipes fizeram um jogo muito 
equilibrado. Na etapa comple-
mentar, o Cruzmaltino mostrou 
um futebol envolvente e cons-
truiu a sua vitória.

Germán Cano foi o prin-
cipal destaque da partida ao 
marcar duas vezes. Bruno Go-
mes fez o outro gol do Vasco, 
enquanto Paulo Victor des-
contou para o Resende. Com 

o resultado, o Cruzmaltino ga-
rantiu sua classificação para a 
disputa da Taça Rio, que este 
ano não vale vaga na final do 
Carioca: é apenas um torneio 
envolvendo o quinto, o sexto, 
o sétimo e o oitavo colocado 
da Taça Guanabara.

Aos 26 minutos, o Cruz-
maltino abriu o placar. Flávio 
Meneses saiu jogando erra-
do, Bruno Gomes recuperou 
a bola e soltou a bomba, sem 
chances de defesa para o go-
leiro Jefferson Luis. 

O jogo seguia equilibrado 
e o Resende estava vivo. Aos 
42 minutos, a equipe do Sul 

Fluminense conseguiu empa-
tar. Após cobrança de escan-
teio, Marcão desviou no pri-
meiro pau e Paulo Victor apa-
receu para conferir e deixar 
tudo igual em São Januário.

O segundo tempo começou 
com o Resende tentando pres-
sionar mais o Vasco. A equipe 
de São Januário se fechava e 
buscava o segundo gol em con-
tra-ataques. Em um deles, Léo 
Jabá puxou com velocidade e 
serviu Morato, o atacante deu 
um toquinho e tirou do goleiro 
Jefferson, mas a bola foi para 
fora. Aos nove minutos, nova-
mente, Léo Jabá iniciou jogada 

e deu belo passe para Figueire-
do, que finalizou para fora.

Aos 10 minutos, Andrey re-
cebeu pela direita e cruzou na 
medida para Germán Cano. O 
atacante apareceu, sem golei-
ro, e colocou para o fundo das 
redes do Resende, fazendo o 
segundo do Vasco na partida. 
O gol fez o artilheiro entrar no 
jogo. Aos 36 minutos, em lance 
muito parecido com o segundo 
gol, Germán Cano colocou para 
o fundo das redes após belo pas-
se de Léo Jabá. O gol tranquili-
zou o Cruzmaltino na partida e 
também deu números finais ao 
duelo em São Januário.

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Germán Cano, 

camisa 14, 

corre para 

festejar um 

dos seus gols 

na vitória 

vascaína

Resende Vasco

VANDERLEI - Pouco foi exigido, 
mostrou alguma insegurança no 
começo, mas não comprometeu 
- NOTA 5,5

LÉO MATOS - Cresceu muito na 
segunda etapa e ajudou bastante nas 
construções de jogadas ofensivas do 
Vasco. NOTA - 6,5

RIQUELME - Entrou no fim.  
SEM NOTA

RICARDO GRAÇA - Teve trabalho, 
mas conseguiu se sair bem na maioria 
dos lances. NOTA 6

LEANDRO CASTAN - Manteve o 
nível do seu companheiro - NOTA 5,5

ZECA - Foi bastante acionado no 
primeiro e no segundo tempo. Boa 
atuação - NOTA 6

ANDREY - Correu bastante e ajudou 
na construção de jogadas da equipe. 
NOTA 5,5

BRUNO GOMES - Fez um belíssimo 
gol e se esforçou bastante na partida. 
NOTA 6,5

CAIO EDUARDO - Entrou bem, 
mostrando disposição e ajudando 
ofensivamente. NOTA 6

LARANJEIRA - Lutou bastante, mas 
não esteve muito inspirado. NOTA 5,5

LUCAS FIGUEIREDO - Entrou muito 
bem e ajudou muito na melhora da 
equipe. NOTA 6,5

MORATO - Mostrou disposição, mas 
vacilou nas finalizações. NOTA 5,5

JOÃO PEDRO - Entrou no fim da 
partida e pouco teve chance. SEM 
NOTA

LEO JABÁ - Atuação muito boa, 
participativo, novamente deu 
assistência. NOTA 7,5

ARTHUR - Não teve tempo de fazer 
nada. SEM NOTA

GERMAN CANO - Novamente 
mostrou faro de artilheiro e marcou 
dois gols. NOTA 8

VASCO

ATUAÇÕES
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Mbappé comanda 
a vitória do PSG
Atacante francês marca duas vezes contra o Metz, mas sente 
dores e preocupa para a partida da Liga dos Campeões

A 
cinco rodadas do fim do 
Campeonato Francês, a 
disputa pelo título segue 

acirrada. O PSG venceu ontem, 
fora de casa, o Metz por 3 a 1, 
com mais um show do atacante 
Mbappé, que deixou dois gols 
na partida, mas depois saiu de 
campo lesionado e preocupa 
a comissão técnica para as se-
mifinais da Liga dos Campeões 
contra o Manchester City.

O resultado coloca a equi-
pe da capital francesa na 
liderança, com 72 pontos, 
mas de forma provisória, já 
que o Lille, segundo colo-
cado com 70 pontos, ainda 
pode voltar ao primeiro lu-
gar se vencer o duelo contra 
o Lyon, hoje.

Enfrentando o 10º colocado 
do torneio, o PSG começou o 
jogo com força total, abrindo 

Mbappé preocupa a comissão técnica para as semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester City

AFP

o placar aos quatro minutos. 
Mbappé recebeu lançamen-
to de Herrera e, de primeira, 
marcou um belo gol.

Nas poucas aparições que 
teve ao longo da partida, 
Neymar chegou a causar leve 
perigo ao goleiro Oukidja por 
volta dos 15 minutos, em uma 
cobrança de falta e pouco 
tempo depois em um chute 
cruzado. Mas foi praticamen-
te só. Sem brilho, o brasileiro 
se manteve apagado durante 
o confronto.

Apesar do gol sofrido, os 
donos da casa incomodaram 
o poderoso rival e chegaram 
ao empate com o lateral-di-
reito Centonze, que, logo no 
começo do segundo tempo, 
mandou para as redes de 
cabeça. Aos 13 minutos da 
etapa final, mais uma vez o 

artilheiro apareceu Mbap-
pé para resolver. O atacante 
francês anotou o seu segun-
do em um chute que contou 
com a ajuda de um leve des-
vio capaz de tirar totalmente 
da jogada o goleiro do Metz.

Para finalizar a vitória que 
deu a liderança ao PSG, Icar-
di, aos 43 minutos da etapa 
final — momentos depois 
de substituir Neymar — foi 
derrubado na área e o juiz 
marcou pênalti. O próprio 
atacante argentino foi para a 
cobrança e fechou o placar do 
jogo em 3 a 1. No fim, Mbap-
pé caiu na área após tentar 
um drible e deixou o grama-
do mancando, com dores na 
perna direita, sendo substi-
tuído por Draxler.

Bayern é superado 
pelo Mainz e 
adia a conquista
Apesar da derrota, o time do técnico 
Hansi-Flick pode se sagrar campeão hoje

Não foi ontem que o Bayern 
de Munique soltou mais 
uma vez o grito de campeão 
do Campeonato Alemão. 
O líder do torneio perdeu 
do Mainz por 2 a 1, desper-
diçando a oportunidade 
de conquistar antecipada-
mente o título nacional pela 
nona vez consecutiva.

Apesar da derrota, o time 
do técnico Hansi-Flick pode 
ainda hoje se sagrar cam-
peão se o RB Leipzig, segun-
do colocado, não sair com 
uma vitória do confronto 
com o Stuttgart. Afinal, o Ba-
yern tem 71 pontos, dez de 
vantagem sobre o vice-líder, 
faltando  três rodadas para o 
término da Bundesliga.

O revés contra o 12º colo-
cado, marcado pelo retor-
no do artilheiro Robert Le-
wandowski após um período 
lesionado, começou movi-
mentado. Com três minutos, 
o Mainz abriu o placar com 

Burkardt. O atacante apro-
veitou falha da defesa adver-
sária e ainda com um erro do 
goleiro Neuer para fazer 1 a 0

Os donos da casa pressio-
naram em grande parte do 
primeiro tempo, o que resul-
tou no segundo gol, aos 37 
minutos, em cabeceio preciso 
de Quaison após cobrança de 
falta. Com um desempenho 
ruim — algo incomum nos úl-
timos anos — em comparação 
ao que levou o time a estar a 
um passo de conquistar o tí-
tulo, o time bávaro não conse-
guia construir boas jogadas. 
Era confuso e via o rival domi-
nar a posse de bola e adminis-
trar o resultado.

No entanto, a estrela de Le-
wandowski apareceu aos 45 
do segundo tempo, para des-
contar o marcador, mas não o 
bastante para conseguir algu-
ma chance de evitar a derrota.

O Bayern perdeu para o Mainz e não faturou o título antecipadamente

AFP

Por Estadão Conteúdo

Por Estadão Conteúdo
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COB pretende 
vacinar atletas 
classificados
Jogos Olímpicos estão marcados para 
começar no fim de julho, no Japão

O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) afirmou na sexta-feira 
que pretende vacinar con-
tra a covid-19 todos os atle-
tas olímpicos e paralímpi-
cos para os Jogos de Tóquio, 
marcados para começar no 
fim de julho. A entidade, no 
entanto, destacou que não 
pretende furar a fila de vaci-
nação em vigor no País.

O COB disse que foi procu-
rado pelo Ministério da Defe-
sa para discutir o assunto, sem 
dar maiores detalhes sobre o 
plano de vacinação para os 
atletas. No início da noite de 
sexta, o jornal Folha de S.Pau-
lo publicou que o governo 
brasileiro vai disponibilizar 
vacinas para todos os atletas 
olímpicos e paralímpicos clas-
sificados para Tóquio.

Em breve comunicado, o 
COB confirmou a intenção. 
“O Comitê Olímpico do Brasil 
confirma que foi procurado 
pelo Ministério da Defesa e 

A Olimpíada de Tóquio será disputada de 23 de julho a 8 de agosto

pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional para tratar da vaci-
nação da delegação olímpica 
e paralímpica do Brasil nos 
Jogos de Tóquio 2020 e está 
conversando com as entida-
des para definir o caminho a 
ser seguido, respeitando o pla-
no nacional de imunização.”

A entidade não explicou 
que os atletas brasileiros serão 
vacinados sem “furar a fila” do 
Plano Nacional de Imuniza-
ção. Segundo o COB, a imu-
nização dos atletas olímpicos 
deve acontecer via Ministério 
da Defesa. A relação entre as 
Forças Armadas e os esportis-
tas brasileiros é muito próxi-
ma porque parte deles é inte-
grante de uma das três Forças. 
Ao menos 44 atletas da dele-
gação brasileira que disputa-
rá os Jogos Olímpicos podem 
desembarcar no Japão já va-
cinados. Sendo militares, eles 
fazem parte do grupo priori-
tário do Ministério da Saúde.

a palinha do apolinho
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MEDIOCRIDADE IMPERA

LARGADOS E 
PELADOS

PEDALADAS

 N Para o cenário do fute-
bol na América do Sul, as 
coisas deverão continuar 
na mesma. A elitização faz 
tempo nos atingiu. Nós es-
tamos limitados às com-
petições internas, nem as 
seleções escapam desse 
ciclo. Jogam entre elas e 
em raras ocasiões com al-
gum adversário europeu, 
quase sempre de segunda 
linha. Estamos presos ao 
nosso calendário, Copa 
Libertadores da América, 
Copa Sul-Americana, Copa 
América e Eliminatórias 
para a Copa do Mundo, 
sem intercâmbio, discri-
minados pelos mais fortes.

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

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

 NO futebol no mundo preci-
sa ser repensado para aten-
der à audiência global. Não 
há mais espaço para sonha-
dores, o consumidor do pro-
duto está cada vez mais exi-
gente, quer espetáculos que 
reúnam qualidade e emoção. 
Quem antes se contentava 
com pouco provou e gostou 
do melhor. A ideia dos que 
bolaram a Superliga é pro-
mover shows para a grande 
plateia espalhada pelo mun-
do que assiste a jogos para se 
divertir, sem roer as unhas 
dos pés, com direito a finais 

apoteóticas com shows, quei-
ma de fogos, como fazem no 
Super Bowl. Fifa, Uefa, fede-
rações nacionais foram sa-
cudidas e essa foi a intenção: 
provocar o alvoroço para me-
dir a reação, recuar para dar 
a tacada certa no momento 
exato, forçando a adequação 
do futebol às exigências do 
mundo moderno, varrendo 
a mediocridade. Os que terão 
interesses feridos, entidades 
esportivas e veículos de co-
municação, continuarão ati-
rando, mas no fim cederão. 
Quem viver verá.

 N O venezuelano Soteldo, 
do Santos, está arruman-
do as malas para jogar no 
Toronto, do Canadá. Ou-
tros estão na mira, com 
dólar nas alturas, fica fá-
cil convencê-los.

 N Hulk já começa ser co-
brado pela torcida do 

Atlético-MG, que esperava 
mais do grandalhão.

 N Um choque de tricolores 
no jogo do mau hálito. Flu-
minense e Madureira se en-
frentam hoje, às 11h da ma-
nhã, no Maracanã.

 N Pássaro quer o Vasco voan-
do alto. Tem lógica.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Com boa campanha, Vol-
ta Redonda e Portuguesa 
furaram as expectativas 
dos que apostavam em Fla-
mengo, Fluminense, Vasco 
e Botafogo nas semifinais 
do Carioca e querem mais.

 N O Brasileirão batendo 
na porta e o Corinthians 
não engrena. Empate 
com o River Plate, lanter-
na do Campeonato Para-
guaio, foi dureza. A Fiel já 
está na dança da guerra.


