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CAMPEONATO
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MADUREIRA
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VOLTA REDONDA

QUISSAMÃ

x

NOVA IGUAÇU

Mais uma vitória? Duelo direto contra o descenso
PAULO SERGIO/LANCEPRESS!/AFP

l

Ameaçados de rebaixamento para a Segunda Divisão do
Campeonato Carioca, Quissamã e
Nova Iguaçu se enfrentam hoje, às
16h, no Moacyrzão.
O time Alvianil vem de um empate sem gols com o Olaria e lamenta ter perdido algumas chances de
pontuar e subir na tabela. Para
conseguir a primeira vitória na Taça Rio, o técnico Gabriel Vieira tem
AUDAX

Boa fase Volta Redonda venceu as duas partidas que disputou nesta Taça Rio

l

O Volta Redonda, com 100%
de aproveitamento na Taça
Rio, tentará manter a boa fase
diante do Madureira, hoje, às 16h,
em Conselheiro Galvão.
Com duas vitórias nas primeiras rodadas do segundo turno, o
Voltaço já supera a campanha da
Taça Guanabara, na qual também
conquistou seis pontos, porém
com uma vitória e três empates.
Para o atacante Sassá, autor do gol
do triunfo por 1 a 0 sobre o Friburguense, no último domingo, a melhora do time se deve à sorte.

 No primeiro turno, a gente vinha jogando bem, mas o resultado
não acontecia. Na última partida,
por exemplo, não jogamos tão bem
e vencemos  explicou.
Já o Madureira não repete o bom
primeiro turno e segue sem pontuar. Por isso, o técnico Alexandre
Gama quer que os jogadores entrem focados na partida:
 Teremos mais um jogo difícil.
Vou conversar com a equipe, mostrar os erros que tivemos e passar
tranquilidade a eles, pois este jogo
é de grande importância para nós.

x

como arma o conhecimento de boa
parte do elenco do time adversário.
 Temos que ser inteligentes. O
Nova Iguaçu é um time muito qualificado. Tem um bom treinador e uma
boa equipe. Conheço quase todos os
jogadores que estão trabalhando lá
hoje. A tendência é que seja um jogo
muito mais difícil que a partida contra o Olaria  declarou.
O treinador da Laranja da Baixa-

RESENDE

BOAVISTA

Suspensos e vetados
por contrato retornam
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Audax e Boavista ainda estão longe de repetir as campanhas da Taça Guanabara. Os
dois times somam apenas um ponto no segundo turno e se enfrentam
hoje, às 16h, na Rua Bariri, buscando a primeira vitória na Taça Rio.
Para a partida, o zagueiro Fabiano Eller volta ao time titular do Audax, após cumprir suspensão no
empate em 1 a 1 com o Bangu.
Já no time de Saquarema, a lista
de retornos é maior. Os zagueiros
Gustavo e Marllon, o lateral Ever-

da, Leonardo Condé, também encara o jogo com muita seriedade.
Para ele, o time só pode pensar em
vencer para abrir a vantagem na
tabela sobre o Quissamã.
 Este jogo é como se fosse uma
final para a gente. Nós temos oito
pontos no geral, e eles, sete. Sabemos que não será fácil a partida,
mas é nossa obrigação entrar ligado para não dar mole  disse.

ton Silva e o atacante Erick Flores
desfalcaram a equipe na última rodada, já que têm contrato com o
Flamengo. Já o zagueiro Jorge Felipe volta de suspensão.
No entanto, a boa atuação dos
substitutos contra o Rubro-Negro
gerou uma dúvida para o técnico
Lucho Nizzo escalar o time:
 Gostei da atuação de quem entrou no time. Por isso, deverei manter alguns deles na equipe, mas ainda não decidi quem. Vou confirmar
isso apenas no dia da partida.

Confiança em
chegar à semi

l

Líder do Grupo B, com seis
pontos em duas rodadas, e à
frente de Flamengo e Fluminense, o Resende já começa a focar na
classificação para as semifinais
da Taça Rio.
Segundo o meia Hiroshi, a recuperação do time neste segundo
turno se deve, principalmente, ao
triunfo de virada sobre o Flamengo na primeira rodada.
 Após a vitória sobre o Flamengo, nós ganhamos confiança.
O grupo está focado e determinado a ir longe e se classificar para a
semifinal  disse o jogador.

