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Após vencer em Curitiba, Flamengo, 
com dois gols de Pedro e um de Michael, 
despacha o Athlético-PR, no Maracanã, 
e se garante nas quartas de final da 
Copa do Brasil. P. 4 e 5
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Caracas

Vasco segura  
o Caracas e 
segue na Sula
Mesmo fora de casa, Cruzmaltino domina o adversário, garante 
o 0 a 0 e vai pegar o Defensa y Justicia-ARG na próxima fase

O 
Vasco está nas oitavas 
de final da Sul-Ame-
ricana. Após vencer o 

primeiro jogo, em São Januá-
rio, o Cruzmaltino teve uma 
atuação sem muita inspira-
ção, mas conseguiu segurar o 
Caracas, na Venezuela, e com 
o empate por 0 a 0 avançou de 
fase na competição. O próxi-
mo adversário será o Defensa 
y Justicia, da Argentina. Na 
fase anterior, a equipe da pro-
víncia de Buenos Aires elimi-
nou o Sportivo Luqueño, do 
Paraguai, após vencer o pri-
meiro jogo fora de casa e em-
patar em seus domínios.

Mesmo com a vantagem 
conquistada na primeira par-
tida, o Vasco começou o due-
lo contra o Caracas buscando 
mais o ataque que o rival ve-
nezuelano. Aos 11 minutos, o 
Cruzmaltino balançou as re-
des. Após levantamento para 
área, Tiago Reis deu uma ca-
beçada certeira. No entanto, a 
arbitragem enxergou impedi-
mento no lance.

A primeira etapa seguiu 
com o controle vascaíno, po-
rém, sem grandes oportu-
nidades. Aos 31 minutos, o 
Cruzmaltino quase marcou, 

porém, em um lance que o go-
leiro Velásquez quase engoliu 
um frango, após finalização 
de Martín Benítez. Oito mi-
nutos depois, o Vasco criou 
outra chance importante. 
Yago Pikachu serviu Carli-
nhos, que finalizou para boa 
defesa do goleiro da equipe 
venezuelana.

Precisando do resultado, o 
Caracas teve muitas dificul-
dades de criar e pouco assus-
tou o Vasco. O Cruzmaltino 
fez muitas faltas perigosas 
na entrada da área, porém, 
o goleiro Fernando Miguel 
não chegou a ser testado em 
nenhum momento antes do 
intervalo.

O segundo tempo come-
çou com o Vasco criando uma 
boa chance com menos de um 
minuto. Neto Borges passou 
pela defesa do Caracas e rolou 
para Carlinhos. No entanto, 
o meia acabou finalizando 
para fora, perdendo grande 
oportunidade.

Aos cinco minutos, a equi-
pe venezuelana assustou. 
Após levantamento para a 
área, Fereira desviou e o go-
leiro Fernando Miguel saiu 
bem, impedindo a finalização 
do ataque do Caracas.

Em busca do gol, o Cara-
cas criou duas oportunida-
des seguidas. Aos 14 minutos, 
após levantamento para área, 
Blanco ajeitou e Hernánez ca-
beceou, a bola estava indo em 
direção do gol, mas Ricardo 
Graça salvou o Vasco. Logo 
depois, em cobrança de fal-
ta, o goleiro Fernando Miguel 
saiu mal e a bola ficou dentro 
da área de forma perigosa, 
mas a defesa do Vasco salvou 
o lance.

A pressão do Caracas conti-
nuou e por pouco os venezue-
lanos não marcaram aos 18 
minutos. Após levantamento 
para área, Blanco cabeceou, 
Fernando Miguel fez bela de-
fesa, a bola sobrou para Fer-

O Vasco atuou com 
um jogador a mais 
desde os 21 minutos 
do segundo tempo, 
depois que Villanueva 
foi expulso 

 > Caracas, Venezuela

Tiago Reis aperta a marcação sobre Villanueva na luta pela bola

AFP
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Benítez comandou o Vasco 
em Caracas: argentino 

deve ser comprado pelo 
Cruzmaltino

Vasco

 N O Vasco conseguiu concluir o 
acordo por Benítez junto ao In-
dependiente. Em reunião rea-
lizada através de videoconfe-
rência, ontem, o presidente Ale-
xandre Campello acertou os últi-
mos detalhes com os dirigentes 
argentinos. Mas a negociação 
ainda não está concluída.

Os valores e a forma de pa-
gamento já estão definidos, 
mas o Vasco pediu um prazo, de 
aproximadamente duas sema-
nas, para conseguir os recursos. 
Uma campanha com os torce-
dores para manter o camisa 10 
é estudada pela diretoria, tendo 
em vista que não há dinheiro 
em caixa para um grande in-
vestimento. Os patrocinadores 
também serão procurados para 
ajudar na compra.

“Avançou bastante, estamos 
alinhados. Temos um prazo de 
cerca de 15 dias para colocar de 

pé a operação e as exigências, 
como garantias e recursos. Che-
gamos a um acordo em relação 
a números e forma de pagamen-
to”, disse o presidente Campello 
ao site “ge.com”.

“Estamos tentando viabilizar 
os recursos com nossos parceiros, 
através do marketing, e com a 
própria torcida. A ideia é envolver 
os patrocinadores e a torcida. 
Esse é o nosso projeto”, comple-
tou o Alexandre Campello.

O dirigente vascaíno não re-
velou os valores da negociação. 
O diretor esportivo do Indepen-
diente, Jorge Damiani, disse ao 
site “ge.com’, na semana passa-
da, que a oferta é de US$ 4 mi-
lhões (R$ 22 milhões) por 60% 
do camisa 10. A primeira parcela 
US$ 2,5 milhões (pouco mais de 
R$ 14 milhões) seria paga nesse 
ano. O restante seria quitado em 
2021, em duas parcelas.

DIRETORIA CHEGA A ACORDO POR 
BENÍTEZ COM O INDEPENDIENTE

Campello não revelou os valores envolvendo a contratação de Benítez

GILVAN DE SOUZA

reira, mas o goleiro vascaíno 
foi mais rápido e impediu a 
finalização do jogador do 
Caracas.

Porém, aos 21 minutos, as 
coisas ficaram mais complica-
das para o Caracas. Villanue-
va fez falta dura em Carlinhos. 
O jogador da equipe venezue-
lana já tinha cartão amarelo e 
recebeu o segundo, deixando 
os donos da casa em desvan-
tagem numérica.

Com um a mais, o Vasco 
conseguiu reduzir a pressão 
dos venezuelanos. O Cruz-

maltino ainda teve uma boa 
chance de conseguir vencer a 
partida aos 39 minutos. Neto 
Borges fez ótima jogada e 
cruzou, a bola passou por Ri-
bamar e Yago Pikachu soltou 
a bomba, mas a finalização 
acabou indo para fora. Apesar 
do erro, o resultado foi man-
tido e a classificação vascaína 
foi confirmada.

CARACAS: Velásquez, Fer-
reira, Villanueva, Osio e Rive-
ro; Castillo (Echeverría), Con-
treras (Maldonado), Flores 
(Junior Moreno) e Hernán-

dez; Celis (Febres) e Blanco 
(Guarirapa). Técnico: Noel 
Sanvicente. VASCO: Fernan-
do Miguel, Pikachu, Ricar-
do Graça, Miranda e Castán; 
Neto Borges, Andrey (Marcos 
Júnior), Léo Gil, Carlinhos 
(Vinícius) e Benítez (Talles 
Magno); Tiago Reis. Técnico: 
Ricardo Sá Pinto. Local: Está-
dio Olímpico de La UCV. Árbi-
tro: John Ospina (COL). Car-
tões Amarelos: Rivero, Be-
nítez, Leandro Castan, An-
drey, Ricardo e Villanueva. 
Cartão vermelho: Villanueva.
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Pedro brilha e  
Fla segue vivo  
na Copa do Brasil 
Atacante faz dois gols e time volta a vencer o Athletico-PR. 
Adversário das quartas de final será conhecido amanhã

O 
Flamengo venceu o 
Athletico-PR por 3 a 2, 
ontem, no Maracanã, e 

está classificado para as quar-
tas de final da Copa do Brasil. 
Pedro, duas vezes, e Michael 
marcaram para os cariocas, 
enquanto Erick e Bissoli fize-
ram para o Furacão. No jogo 
de ida, o time de Domènec 
Torrent já havia vencido por 
1 a 0. O adversário nas quar-
tas de final será conhecido 
amanhã, em sorteio na sede 
da CBF.

O começo de partida foi 
morno. O Flamengo tinha 
mais posse de bola, mas en-
controu um Athletico bem 
postado na defesa e teve difi-
culdades para começar a criar 
oportunidades. Prova disso 
é que a primeira finalização 
só veio aos 13 minutos, em 
chute de Thiago Maia de fora 
da área, que Santos defendeu 
sem dificuldades.

O Flamengo só conseguiu 
furar o bloqueio dos para-
naenses aos 23 minutos. Ma-
theuzinho recebeu de Willian 
Arão na ponta direita e cruzou 
rasteiro para Pedro. O artilhei-
ro ganhou a disputa com Thia-
go Heleno e acertou um lindo 
chute de perna esquerda, no 
ângulo, para abrir o placar, e 
Santos nada pôde fazer.

O Furacão teve chance de 
empatar poucos minutos de-
pois, quando o árbitro Rodri-
go Dalonso Ferreira viu pê-
nalti de Léo Pereira em Carlos 
Eduardo. No entanto, o árbi-
tro de vídeo entrou em ação 
e mostrou que o defensor to-
cou apenas a bola, corrigindo 
a marcação. 

Ainda houve um lance po-
lêmico que gerou muita recla-
mação dos jogadores do Fura-
cão. Na saída de bola de Hugo, 
Carlos Eduardo roubou a bola 
e ficou com o gol livre, mas a 
arbitragem marcou falta do 
atacante. Aos 33 minutos, o 
artilheiro deu o ar da graça 
mais uma vez. Éverton Ribei-
ro deu um lindo passe para 
Matheuzinho, um dos desta-
ques da partida, que encon-
trou Pedro, livre e sem golei-

ro, que teve apenas o trabalho 
de empurrar para as redes e 
marcar o segundo gol.

Mesmo assim, o Athletico
-PR não se entregou e conti-
nuou apostando na marcação 
alta, que deu resultado. Wil-
lian Arão saiu jogando mal e 
tocou a bola nos pés de Erick, 
que acertou um lindo chute, 
encobrindo o goleiro Hugo, 
para fazer o Athletico dimi-
nuir o placar antes de ir para 
o intervalo.

Na volta para o segundo 
tempo, o Flamengo não se 
acomodou com a vantagem 
no placar. A equipe de Domè-
nec Torrent continuou crian-

Flamengo

Braços 
abertos, 
Pedro celebra 
seu primeiro 
gol na fácil 
vitória sobre o 
Athletico-PR
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 N O Flamengo, em parceria com 
o Fluminense, renovou o Termo 
de Permissão de Uso (TPU) do 
Maracanã junto ao Governo do 
Estado do Rio de Janeiro por 
mais 180 dias. O novo acordo 
teve início no último dia 1º de 
novembro e valerá até o final de 
abril de 2021.

Esta é a terceira renovação 
entre o estado do Rio de Ja-
neiro e os dois clubes. Flamen-
go e Fluminense assumiram a 

gestão em abril de 2019, en-
quanto o governo prepara o 
edital para o processo de li-
citação. Flamengo e Flumi-
nense são responsáveis por 
todo o Complexo do Mara-
canã, que envolve o estádio e 
o Maracanãzinho.

O governo está preparando 
um edital para o processo de 
licitação para a concessão da 
administração do Maracanã por 
um período de 35 anos.

CONCESSÃO DO MARACANÃ É 
RENOVADA ATÉ ABRIL DE 2021

DANIEL CASTELO BRANCO DANIEL CASTELO BRANCO

Léo Pereira 

deixa o 

marcador 

para trás: o 

Flamengo 

dominou os 

dois jogos

Seis times 

já estão nas 

quartas de 

final: Améri-

ca-MG, Ceará, 

Cuiabá, 

Flamengo, 

Internacional 

e São Paulo

Athletico-PR

do jogadas ofensivas e tentan-
do manter a bola no campo 
de ataque. O Furacão, por sua 
vez, voltou mais agressivo e 
conseguiu encontrar alguns 
espaços, apesar da dificuldade 
na criação. Porém, as melho-
res chances, com Thiago Hele-
no, de cabeça, e Carlos Eduar-
do, pararam no goleiro Hugo.

Sem conseguir ser eficien-
te e aproveitar os espaços da-
dos pelo Flamengo, o time 
de Paulo Autuori quase viu 
o Flamengo ampliar a vanta-
gem. Aos 31, Isla, que entrou 
no lugar de Matheuzinho, 
encontrou Thiago Maia, que 
acertou um lindo chute de 

fora da área, no ângulo. No 
entanto, após revisão, o VAR 
indicou impedimento do late-
ral chileno.

O terceiro gol só veio aos 
38 minutos. Bruno Henrique 
tabelou bonito com Lincoln 
e bateu rasteiro. Santos fez 
boa defesa, mas, no rebote, 
Michael mandou para o fun-
do das redes e sacramentou a 
vitória. O Furacão ainda dimi-
nuiu aos 43, com Bissoli, após 
bobeira da zaga rubro-negra, 
mas de nada adiantou.

O próximo compromisso 
será no domingo, às 18h15, 
contra o Atlético-MG, no Mi-
neirão, pelo Brasileirão.
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Botafogo vive 
uma triste 
sina na Copa 
do Brasil 
Pelo terceiro ano consecutivo, Alvinegro 
é eliminado por um time que não estava 
na Série A do Campeonato Brasileiro

Eliminado pelo Cuiabá, na 
última terça-feira, após 
empate em 0 a 0, na Are-

na Pantanal (perdera o jogo de 
dia, no Nilton Santos, por 1 a 
0), o Botafogo acumula mais 
uma decepção na da Copa do 
Brasil: chegou ao terceiro ano 
consecutivo caindo diante de 
um time que não ocupa a Série 
A do Campeonato Brasileiro.

O sonho de conquistar o 
inédito título da Copa do Bra-
sil está mais uma vez adiado 
para o Botafogo, que, no ano 
passado, também teve elimina-
ção inesperada ao perder para 
o Juventude e ser eliminado 
na terceira fase da competi-
ção. Em 2019, o Juventude es-
tava na Série C do Brasileirão. 
Atualmente, o clube gaúcho 
está em 4º lugar da Série B e 
luta pelo acesso à elite.

Em 2018, a primeira fase da 
Copa do Brasil era disputada 
em jogo único. O Botafogo, que 
tinha a vantagem do empate, 
perdeu por 2 a 1 para a Apareci-
dense e foi eliminado. Na época, 
a Aparecidense estava no meio 
de tabela da Série D do Brasilei-
rão. Atualmente, o clube segue 
na Série D e busca o acesso.

Com a eliminação mais re-
cente, desta vez para o Cuiabá, 
atual vice-líder da Série B, o 
Glorioso chegou ao terceiro ano 

Honda leva 
a pior na 

dividida: 
queda 

dolorosa 
na Copa do 

Brasil

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

consecutivo sendo eliminado 
por uma equipe que não integra 
a elite do futebol nacional.

Apesar do momento ruim 
dentro de campo e da crise nos 
bastidores, o Botafogo, ainda 
sem técnico contratado, já pen-
sa no Bahia, adversário de do-
mingo, fora de casa, pelo Brasi-
leirão. Para o interino Flavio Te-
nius, que afirmou não saber se 
irá comandar o time na Fonte 
Nova, a eliminação da Copa do 
Brasil foi muito dolorida, mas 
não há tempo para lamentar.

“A tristeza é geral. Não te-
nho que falar nada dos joga-
dores, eles fizeram o máximo. 
A bola não entrou. Vamos pen-
sar no que aconteceu, descan-
sar, e não dá para lamentar 
muito porque já temos jogo 
no fim de semana. Precisamos 
vencer. Temos que assimilar 
essa derrota, que foi muito 
doída. Não sei se já vai chegar 
o treinador. Vamos voltar a 
campo, vamos trabalhar. Não 
temos outra escolha”, disse.

Botafogo

ÚLTIMOS CINCO CLUBES QUE 
ELIMINARAM O BOTAFOGO
2020 Cuiabá (Série B)
2019 Juventude (Série C)
2018 Aparecidense (Série D)
2017 Flamengo (Série A)
2016 Cruzeiro (Série A)
2015 Figueirense (Série A)

 N César Farías já é passado. Dian-
te da indefinição do venezuelano, 
o Botafogo possui acordo enca-
minhado com Ramón Díaz. O ar-
gentino é esperado amanhã para 
assinar contrato até o final de 
2021. A notícia foi publicamente 
primeiramente pelo ‘Fogão Net’ e 
confirmada pelo ‘LANCE!’.

O Botafogo tinha acordo com 

o atual treinador da seleção da Bo-
lívia, mas a Federação Boliviana de 
Futebol não queria liberá-lo de forma 
imediata, apenas após o dia 17, após 
a rodada das Eliminatórias. Assim, 
Túlio Lustosa, diretor de futebol, agiu 
rápido e buscou Ramón Díaz.

O Botafogo corre contra o tempo 
para oficializar o acordo e quer que o 
argentino chegue ao Brasil o quanto 

antes para assinar o contrato. Se 
depender da diretoria, ele já co-
manda a equipe contra o Bahia, 
no domingo, pelo Brasileirão.

O último trabalho de Díaz foi 
no Libertad, do Paraguai, até se-
tembro - levou a equipe às oitavas 
de final da Libertadores. Livre no 
mercado, chega dentro da reali-
dade do Botafogo.

ALVINEGRO APOSTA NO TÉCNICO ARGENTINO RAMÓN DÍAZ
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 n O Fluminense, voando em 
campo no futebol brasileiro, 
já que ocupa o G-4 da classifi-
cação e só tem dado alegrias à 
torcida, também está queren-
do ser uma potência em outro 
esporte: o vôlei. E foi por isso 
que a equipe das Laranjeiras 
contratou a campeã olímpi-
ca Mari, que estava no vôlei 
de praia, e agora volta para as 
quadras, onde se tornará uma 
referência na equipe do Flu. 
Administração que dá certo 
acaba colhendo frutos. Gran-
de fase!

FLUZÃO FORTE 
TAMBÉM NO VÔLEI 

FALTA POUCO, BENÍTEZ!

O 
Vasco está muito próximo de sacramentar a 
permanência do argentino Martín Benítez 
na equipe. Com contrato até dia 31 de de-

zembro de 2020, o meia pertence ao Independien-
te-ARG e o Gigante da Colina estava encontrando 
dificuldades para mantê-lo definitivamente. Ele 
tem uma opção de compra no valor de $ 4 milhões, 
o que dá cerca de 22 milhões de reais, mas o pre-
sidente Alexandre Campello teve uma reunião 
ontem, de forma online, e conseguiu convencer 
os argentinos a aceitarem 17 milhões de reais por 
60% dos direitos do camisa 10 vascaíno. O que falta 
agora? Campello vai precisar arrecadar as garan-
tias para ter esse dinheiro em 15 dias, apresentar 
ao Independiente e, aí sim, Benítez seria definiti-
vamente jogador do Vasco por três anos. Ele tem 
26 anos e é um dos destaques do Gigante da Colina 
na temporada 2020.

 nO Botafogo tentou. De to-
das as maneiras. Mas não 
foi possível mudar o resul-
tado diante do Cuiabá, pela 
Copa do Brasil. Parece que a 
eliminação estava destinada 
a acontecer. A quantidade de 
chances que o Alvinegro teve 
não está no gibi. Faltou sorte. 
Fica na cabeça o jogo de ida: 
o Cuiabá tinha cerca de 10 
desfalques e venceu o Fogão 
no Nilton Santos. É levantar 
a cabeça e confiar que o novo 
técnico vai dar jeito. 

A ELIMINAÇÃO 
FOI EM CASA

PERMISSÃO DO MARACA RENOVADA 

 nA dupla Fla-Flu vai seguir no 
Maracanã até abril de 2021, 
pelo menos. Essa é uma vitó-
ria mais do que necessária. Por 
quê? Além do fator óbvio, que 
é a utilização do estádio para 
as competições na temporada, 

o Governo do Estado do Rio 
prepara o edital para o proces-
so de licitação do local. Certa-
mente, ambos devem disputar 
para administrar o Maraca pe-
los próximos 35 anos. É hora 
de unir forças e seguir!

tabelaçoaçotabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 35 19 10 5 4 30 16 14 61,4%

 2º Flamengo 35 19 10 5 4 33 25 8 61,4%

 3º Atlético-MG 32 18 10 2 6 31 23 8 59,3%

 4º Fluminense 32 19 9 5 5 29 21 8 56,1%

 5º São Paulo 30 16 8 6 2 24 14 10 62,5%

 6º Santos 30 19 8 6 5 27 23 4 52,6%

 7º Palmeiras 28 18 7 7 4 25 20 5 51,9%

 8º Grêmio 27 18 6 9 3 21 17 4 50,0%

 9º Sport 24 19 7 3 9 19 26 -7 42,1%

 10º Fortaleza 24 17 6 6 5 16 12 4 47,1%

 11º Corinthians 24 19 6 6 7 22 26 -4 42,1%

 12º Ceará 23 18 6 5 7 23 26 -3 42,6%

 13º Atlético-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8 38,6%

 14º Botafogo 20 18 3 11 4 19 22 -3 37,0%

 15º Bahia 19 18 5 4 9 23 28 -5 35,2%

 16º Vasco 19 17 5 4 8 20 25 -5 37,3%

 17º Coritiba 19 19 5 4 10 16 24 -8 33,3%

 18º Bragantino 19 19 4 7 8 22 26 -4 33,3%

 19º Athletico-PR 16 18 4 4 10 13 20 -7 29,6%

 20º Goiás 12 17 2 6 9 20 31 -11 23,5%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / A DEFINIR

São Paulo x Botafogo A definir Morumbi

Bahia x Fortaleza A definir Pituaçu

20ª RODADA / SÁBADO

Athletico-PR x Fortaleza 18h Arena da Baixada

São Paulo x Goiás 19h Morumbi

Atlético-GO x Corinthians 21h Olímpico

20ª RODADA / DOMINGO

Vasco x Palmeiras 16h São Januário

Internacional x Coritiba 16h Beira-Rio

Bragantino x Santos 18h15 Nabi Abi Chedid

Atlético-MG x Flamengo 18h15 Mineirão

Bahia x Botafogo 18h15 Arena Fonte Nova

Fluminense x Grêmio 20h30 Maracanã

Ceará x Sport 20h30 Castelão

19ª RODADA
Botafogo 2 x 2 Ceará  Nilton Santos

Corinthians 1 x 0 Internacional  Neo Química Arena

Coritiba 1 x 0 Atlético-GO  Couto Pereira

Fortaleza 0 x 1 Fluminense Castelão

Flamengo 1 x 4 São Paulo  Maracanã

Sport 1 x 0 Athletico-PR  Ilha do Retiro

Santos 3 x 1 Bahia Vila Belmiro

Goiás 1 x 1 Vasco Serrinha

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG  Allianz Parque

Grêmio 2 x 1 Bragantino Arena do Grêmio

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Benítez: permanência no Vasco muito perto de ser concretizada
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O 
Fluminense atravessa 
boa fase e está no G-4 do 
Campeonato Brasileiro, 

mas o técnico Odair Hellmann 
ainda não sabe se poderá con-
tar com Nenê e Pacheco contra 
o Grêmio, domingo, às 20h30, 
no Maracanã. A dupla já iniciou 
os trabalhos no campo, mas 
não foi reintegrada ao restante 
do grupo e segue como dúvida.

Ao longo desta semana, eles 
fizeram apenas alguns tra-
balhos leves no campo do CT 
Carlos Castilho. Caso não par-
ticipem das atividades coman-
dadas por Hellmann nos pró-
ximos dias, devem ficar fora da 
partida contra o time gaúcho.

Nenê se recupera de le-
são na coxa sofrida contra o 
Santos, dia 25. Já Pacheco se 
machucou no empate com o 
Atlético-MG, dia 14.

Desfalques à parte, a direto-
ria do Fluminense age fora de 
campo e está perto de fechar 
um patrocínio máster para o 
uniforme. A empresa é a “Es-
tadium.bet”, um site de apostas 
esportivas que ofereceu cerca 
de R$ 11,5 milhões até o fim de 
de 2021. O clube desejava rece-
ber um pouco mais, mas as con-
versas estão próximas de uma 
conclusão.

A informação foi primeiro 
veiculada pelo “NetFlu” e pelo 
canal “Sentimento Tricolor”. 
Agora, o Fluminense aguarda 
a apresentação de garantias 
bancárias por parte da empre-
sa - está cauteloso com relação 
a isso pois quer ter segurança 
no negócio após levar calotes 
das duas últimas parceiras. O 
espaço está vago desde a resci-
são com a “Valle Express”, em 
agosto de 2018.

Fechar um patrocínio más-
ter era uma das propostas de 
campanha de Mário Bitten-
court. O mandatário, porém, 
afirmava que as propostas rece-
bidas estavam abaixo do que ele 
considerava um valor justo pela 
camisa do Fluminense. O Trico-
lor também esteve próximo de 
fechar com a QVE Brasil para a 
“omoplata”, as as negociações 
pararam após a empresa ter a 
licença cassada pela Anvisa.

DIVULGAÇÃO

Fluminense

Nenê e Pacheco, as dúvidas 
de Odair Hellmann no Flu
Após lesões, eles iniciaram trabalho em campo, mas não sabem se vão pegar o Grêmio

Nenê não 
joga desde 25 

de outubro, 
quando 
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