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BENFICA VENCE NO PORTUGUÊS
Pela 30ª rodada, o Benfica venceu o Tondela, no Estádio João Cardoso. Com 66 pontos,
os Encarnados estão em terceiro, atrás do Porto e do líder Sporting. O destaque foi
Everton Cebolinha, autor de um golaço e da assistência para o gol de Pizzi.

FLAMENGO

VASCO

Rubro-Negro e Voltaço
fazem a semi do Carioca

De olho na Série B,
Cruzmaltino encara o
Madureira pela Taça Rio

Equipes voltam a se enfrentar na reta final do torneio, hoje, no Raulino de Oliveira

A

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

Arrascaeta está relacionado para a semifinal contra o Voltaço

na última terça-feira.
No último fim de semana, o
Flamengo venceu o Volta Redonda, por 2 a 1, com gols de
Michael e Vitinho. Na oportunidade, a vitória deu ao Rubro-Negro o título da Taça Guana-

bara. O segundo jogo da semifinal será no dia 8 de maio, no
Maracanã, também às 21h05.
GERSON É DESFALQUE

O Flamengo não poderá contar com três de seus princi-

FLUMINENSE

Marcos Felipe supera erro na
estreia e volta a ser decisivo

pais jogadores na semifinal
de hoje contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.
O técnico Rogério Ceni não
terá Gerson, Gabigol e Filipe Luís à sua disposição para
colocar em campo. Segundo
o clube, Gerson sentiu dores
na parte posterior da coxa
esquerda no treino de ontem. O camisa 8 deve realizar exames mais detalhados
hoje, mas está fora da partida
contra o Voltaço.
Já Gabigol e Filipe Luís
foram poupados visando o
jogo contra a LDU, pela Libertadores, na terça-feira.
Além do trio, o Flamengo também não terá Rodrigo Caio, que se recupera de
lesão, e Léo Pereira, que ficou fora após faltar ao treino da última quinta-feira e
ser flagrado em festa no dia
anterior.

Eliminado precocemente
da luta pelo título do Campeonato Carioca, resta ao
Vasco disputar a Taça Rio
com o pensamento na preparação para a Série B do
Brasileiro. Em evolução
sob o comando de Marcelo Cabo, que está invicto, o
Cruzmaltino terá mais alguns jogos para encaixar de
vez e o primeiro será o Madureira, hoje, às 15h15, em
Conselheiro Galvão.
Com a vantagem do empate nos dois confrontos, o
Vasco pode encarar a Taça
Rio como uma forma de
ganhar mais confiança.
Afinal, apesar da invencibilidade sob o comando de
Marcelo Cabo, foram apenas cinco vitórias e outros
seis empates em 11 jogos (os
dois primeiros foram com
time alternativo sub-20 e
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Goleiro teve boa atuação na vitória sobre o Santa Fé
Titular desde novembro de
2020, quando assumiu a
vaga de Muriel, Marcos Felipe acostumou os torcedores
do Fluminense com sua segurança e frieza em momentos decisivos. Mas quando
cometeu pênalti bobo contra a equipe do River Plate,
na estreia na Libertadores,
houve quem duvidasse dele.
Só que o goleiro não se abalou e rapidamente se recuperou, ajudando a garantir a
vitória por 2 a 1 sobre o Santa
Fé, fora de casa, com defesas
importantes.
Ao todo, Marcos Felipe defendeu cinco finalizações dos
colombianos, sendo a principal delas já nos acréscimos,
quando o time sofria pressão
com um a menos. E a frieza
nos lances decisivos rendeu o
apelido de “Homem de Gelo”
nas redes sociais.
“Procurei ser o mais frio
possível até porque, princi-

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Flamengo e Volta Redonda se enfrentaram há uma semana

NÃO ESPERO
SURPRESAS, MAS...
Pela frieza no jogo, Marcos Felipe foi chamado de “Homem de Gelo”

palmente depois da expulsão
(do Egídio), a gente vivenciou
momentos bem pesados. Procurei ser frio para segurar o
resultado”, disse o goleiro em
entrevista ao site ‘Ge’.
Com Marcos Felipe, o Fluminense ainda conta com ótimo retrospecto. Afinal, desde
que virou titular, o goleiro jogou 32 partidas, com 19 vitó-

rias, 8 empates e 5 derrotas,
com média de gols sofrida inferior a 1 por jogo (levou 30).
“A gente enfrentou muita
dificuldade, mas conseguimos
vencer tudo isso. Fred fez dois
gols e fico feliz de ter parcela
de ajuda para a gente seguir
fazendo uma boa campanha”,
disse Marcos Felipe após o
jogo de quarta-feira.

BOTAFOGO

Kanu na mira do Atlético-MG
Galo tem interesse no zagueiro para reforçar as sua defesa
VITOR SILVA / BOTAFOGO

O zagueiro Kanu, do Botafogo, é um dos alvos do Atlético-MG para reforçar sua
defesa. Segundo o portal
“UOL”, após buscar informações sobre o jogador, o clube mineiro estuda se fará ou
não uma investida.
De acordo com a publicação, o Centro de Inteligência do Galo (CIGA) colheu todos os dados do atleta e passou ao diretor de
futebol Rodrigo Caetano. A
partir de então, ele busca-

Kanu é monitorado pelo Galo

rá informações comportamentais sobre o defensor.
Ex-treinadores, dirigentes e pessoas que conviveram com Kanu estão sendo
ouvidas.
Para negociar 50% dos direitos econômicos de Kanu,
o Botafogo pretende embolsar entre R$ 6 milhões a R$ 7
milhões. No início da temporada, o São Paulo esteve perto de fechar com o jogador
por R$ 5 milhões, mas o negócio melou de última hora.

o treinador ainda não tinha
assumido).
O Vasco dará atenção especial a alguns jogadores na
parte física. O objetivo da comissão técnica é dar maior intensidade ao time para a Série
B. A recuperação de jogadores lesionados, como Talles e
MT, e o reforço muscular de
outros, como Marquinhos Gabriel, visa a deixar todo o grupo homogêneo.
Os jogos contra o Madureira e a possibilidade da final da
Taça Rio ajudarão nesse objetivo físico e também a manter
o ritmo de competição para o
time chegar bem já na estreia
da Série B. Marcelo Cabo deve
mandar a campo a equipe titular com Vanderlei, Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan e
Zeca; Andrey, Galarza e Bruno
Gomes (Marquinhos Gabriel);
Léo Jabá, Morato e Cano.

A

s semifinais do Carioca vão começar.
Muitos queriam e esperavam os tradicionais times grandes do Rio, mas Volta
Redonda e Portuguesa aprontaram durante a
Taça Guanabara e garantiram suas vagas na
fase mais importante. Não espero que Flamengo e Fluminense sejam surpreendidos. Ambos
vivem ótima fase, com vitórias importantes da
Libertadores e grupos qualificados o suficiente
para chegarem à final do Cariocão. O Rubro-Negro encara o Voltaço no Raulino de Oliveira,
hoje, e o fator casa pode fazer a diferença para
um time extremamente organizado como é o
do técnico Neto Colucci. É o jogo da vida desses
atletas que lideraram a Taça Guanabara por
várias rodadas. E é a chance de construir um
resultado para depois segurar no Maracanã,
onde o Fla já está acostumado a jogar e sobraria na qualidade. A situação da Portuguesa é a
mesma com o Fluminense, amanhã, no Luso-Brasileiro. Serão dois grandes jogos que vão
animar o fim de semana. Podem me cobrar...
PELA TAÇA RIO E O MILHÃO
N Vasco, Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu vão em busca
pela Taça Rio no novo formato do Carioca. Claro que os
grandes são os favoritos e, na situação financeira de ambos,
é muito importante que o milhão de reais entre no cofre do
campeão. Diferentemente das semifinais do Carioca, acho
que não teremos zebra na Taça Rio. O Cruzmaltino e o Alvinegro estão bem à frente dos outros dois times na disputa.
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

PREJUÍZO ENORME
N O Vasco está afundando em dívidas. São 832 milhões de reais em passivos,
quase 250 milhões de reais
a mais do que há dois anos.
Isso com uma dívida de curto prazo de R$ 314 milhões,
como divulgou a diretoria no
balanço de 2020. Pelo rosto e
falas dos responsáveis pela
atual administração, como o
presidente Jorge Salgado, há
salvação e o 2021 vai ser de
reconstrução para o Gigante. Resta acreditar nos profissionais. De amadorismo,
o Vasco está cheio há 20 anos.

DANIEL CASTELO BRANCO

pós golear o Unión La
Calera, o Flamengo
volta as atenções para
o Carioca. Hoje, às
21h05, o Rubro-Negro encara
o Volta Redonda, no primeiro
jogo da semifinal da competição, no Raulino de Oliveira.
Após a vitória sobre o time chileno na Libertadores, o técnico
Rogério Ceni deu a entender
que pode rodar o elenco rubro-negro contra o Voltaço.
“Jogamos sempre com o
melhor Flamengo possível,
buscando as vitórias e seguindo o planejamento do começo
do ano, quando começamos
o Carioca quase que com um
time sub-20. Usamos o time
completo em três, quatro jogos… Sabemos o quanto é importante ser campeão carioca,
ser campeão pelo Flamengo,
e vamos rodar o elenco, usar
todos os jogadores”, disse Ceni,

Torneio servirá de preparação para a
Série B do Campeonato Brasileiro

SEM TRÊS
ESTRELAS
N Gabigol (foto), Gerson e
Filipe Luís foram reavaliados e não vão enfrentar o
Volta Redonda hoje. As estrelas foram poupadas pelos desgastes dos jogos da
temporada. Mas isso não é
um grande problema. Na
frente, Pedro, centroavante que jogaria em qualquer
clube do Brasil, entra. No
meio, João Gomes dá conta
do recado e Renê também
sabe o que faz na lateral esquerda. A importância de
ter um elenco é essa.

