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MARADONA SEGUE INTERNADO
Submetido a uma cirurgia na terça, Maradona
foi sedado pela equipe médica e permanecerá
no hospital por tempo indeterminado.

FLAMENGO

BOTAFOGO

Mengão vai encarar o
São Paulo pelas quartas

Alvinegro oficializa a
contratação do
argentino Ramón Díaz

Equipes se enfrentaram no domingo pelo Brasileiro e serão rivais na Copa do Brasil

Ú
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ter x América-MG (ida em
Porto Alegre/volta em Belo
Horizonte).
PEDRO É CONVOCADO

No duelo de domingo, o São Paulo goleou o Flamengo por 4 a 1

teve mais dificuldades e só se
classificou após bater o Fortaleza nos pênaltis.
O vencedor do confronto
entre Flamengo e São Paulo
vai enfrentar o vencedor de
Cuiabá e Grêmio na semifinal da competição.

Confira os confrontos:
Flamengo x São Paulo (ida
no R io de Janeiro/volta
em São Paulo), Palmeiras
x Ceará (ida em São Paulo/
volta em Fortaleza), Cuiabá
x Grêmio (ida em Cuiabá/
volta em Porto Alegre) e In-

FLUMINENSE

Reforços do Náutico a caminho

O atacante Pedro, do Flamengo, foi convocado por
Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias,
contra Venezuela e Uruguai.
No entanto, apesar da decisão do treinador, Neymar
segue convocado e o Brasil
terá 24 jogadores para os
próximos compromissos,
que acontecem nos dias 13 e
17 de novembro.
Neymar não terá condições de entrar em campo na
partida contra a Venezuela e
será substituído por Pedro.
Na partida contra o Uruguai,
o jogador do PSG tem chances de poder entrar em campo e defender o Brasil.

O Botafogo é mais um time
a apostar em um técnico estrangeiro para a sequência
do Campeonato Brasileiro.
No fim da noite de quintafeira, o clube anunciou a
contratação do argentino
Ramon Díaz, nome escolhido pela diretoria para
substituir Bruno Lazaroni,
demitido recentemente.
Ramon Díaz é esperado
para chegar ao Rio hoje.
Ele estava sem clube desde
setembro, quando deixou
o comando do Libertad, do
Paraguai. Aos 61 anos, terá
a sua primeira experiência
no futebol brasileiro.
O argentino não era o
primeiro nome na mira do
Botafogo. Antes, o clube
havia buscado a contratação do venezuelano César
Farías, mas desistiu diante
da recusa da seleção da Bo-
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23 como titular, e tem um gol.
Eles são considerados promessas do clube pernambucano.
FRED X GALO

Rafael Ribeiro: promessa

o Tricolor deseja pagar em até
dez parcelas. O zagueiro só
chegará em 2021, após o fim
da Série B pelo Náutico.
Wagninho tem 10 jogos nesta temporada pelo Náutico,
sendo cinco deles como titular. O zagueiro Rafael Ribeiro disputou 25 jogos esse ano,

A Justiça mineira, em primeira instância, condenou Fred a
pagar R$ 822 mil ao Atlético
-MG. A decisão obriga o atacante a arcar com uma indenização de R$ 550 mil, mais 5%
de R$ 11.679 mil (honorários)
mais R$ 239 mil de custas.
Cabe recurso. Fred acionou o
clube mineiro na Justiça do
Trabalho para questionar a
competência da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) na cobrança da
multa de R$ 10 milhões, feita
pelo Atlético após o atacante
fechar contrato com o Cruzeiro, no fim de 2017. Fred cobrava valores devidos pelo Galo,
em torno de R$ 2 milhões.

VASCO

Zagueiro Jadson chega hoje
Jogador de 29 anos é indicado pelo técnico Ricardo Sá Pinto
Há oito rodadas sem vencer
no Campeonato Brasileiro, o
Vasco corre contra o tempo
aproveitar os últimos dias de
abertura da janela de transferência, que encerra na segunda-feira. Ontem, o clube
acertou com o zagueiro Jadson, de 29 anos. Ex-capitão
do Portimonense, de Portugal, o defensor chega ao Rio
hoje para realizar exames
com o aval do técnico Ricardo Sá Pinto.
A informação foi inicialmente divulgada pelo ‘GE’.
Depois de cinco anos anos na
Europa, Jadson está empolgado com a chance de voltar
para casa. Carioca, o zagueiro
iniciou a carreira no Améri-
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daniel castelo branco

Zagueiro e volante vão ser emprestados ao clube carioca
O Fluminense está perto de
fechar a contratação de dois
jogadores do Náutico. O zagueiro Rafael Ribeiro e o volante Wagninho serão emprestados ao clube carioca. Os dois
vão dar ao Tricolor a opção de
compra de 50% dos direitos
econômicos. As informações
são do “globoesporte.com”.
O empréstimo de Wagninho, de 20 anos, será até junho
do ano que vem. Em um primeiro momento, ele integrará
o grupo Sub-23, que disputa o
Brasileiro de Aspirantes. Depois, caso ele tenha boas atuações, poderá ter oportunidades no elenco principal.
Em relação a Rafael Ribeiro, de 24 anos, ainda não foi
definido como será a possibilidade de compra pelo Fluminense. O Náutico propôs divisão em cinco vezes, enquanto

Jadson: grande chance no Rio

ca e teve uma passagem pelo
Bonsucesso antes da transferência para Portugal, em
2015. Pelas redes sociais, ele
se despediu da torcida, mas
empolgado com a nova fase.
Jadson é o quarto reforço

do Vasco para a sequência
da temporada. Antes dele,
chegaram o volante argentino Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita, o
lateral-direito Léo Matos,
ex-PAOK, da Grécia, e o atacante colombiano Gustavo
Torres, ex-Atlético Nacional,
da Colômbia.
Em período de observação, o atacante angolano
Toko Filipe está regularizado e à disposição. Contra
o relógio a diretoria tenta
o empréstimo do atacante
argentino Maxi Lovera, do
Olympiacos, da Grécia, e tentou contratar, sem sucesso, o
apoiador Yeison Guzmán, do
Evingado, da Colômbia.

lívia para liberar o treinador.
Os nomes de Alexandre Gallo e Ramon Menezes também
chegaram a ser especulados.
Díaz será o quarto técnico
do Botafogo em 2020. O clube iniciou a temporada sob o
comando de Alberto Valentim, demitido em março e
substituído por Paulo Autuori, que caiu em setembro. Na
sequência, foi a vez de Bruno
Lazaroni, que permaneceu
por um mês no cargo.
O novo técnico do Botafogo é um nome histórico,
como jogador, do River Plate e também da seleção argentina, tendo participado
da Copa do Mundo de 1982.
Ele também dirigiu diversos
clubes no seu país, como o
próprio River, sendo campeão da Copa Libertadores
de 1996, o San Lorenzo e o
Independiente.

Flamengo busca engenharia para comprar o atacante Pedro

FLU SÓ FICA DE OLHO

BRUNO NAZÁRIO É
DIFERENTE
NNCamisa 10 do Botafogo, Bruno Nazário vem encantando o
torcedor alvinegro desde que
chegou ao time de General Severiano. E não é para menos. O
canhoto se mostra um jogador
diferente dentro do elenco e
também do futebol brasileiro.
Meia que arma, faz gols e tem
habilidade para quebrar as linhas. Só que ele pertence ao
Hoffeinheim, da Alemanha.
Tomara que segure, já que o
contrato vai até o fim de 2020 e
o Alvinegro tenta renovar pelo
menos até o fim do Brasileirão.

O

Flamengo quer o atacante Pedro. Não é
para menos: 36 jogos, nem todos como
titular, e 20 gols. Emplacando gol atrás
de gol depois que começou a iniciar os jogos
e, muito por conta disso, foi convocado por
Tite. Avisamos na coluna ontem que ele estava flertando com a Seleção. Agora o RubroNegro começa a buscar uma engenharia para
comprar, definitivamente, o jogador revelado
no Fluminense. Por quanto? R$ 79 milhões.
É muita grana, mas se há um clube que pode
pagar isso no Brasil é o Fla. E quem fica de
olho é o Fluminense, já que, se a transferência
acontecer, o Tricolor das Laranjeiras receberá
RS 6 milhões de reais, já que precisa dividir os
outros R$ 6 milhões com o Artsul. Há ainda o
mecanismo de solidariedade da Fifa, que pode
aumentar mais esse valor. “De bobeira”, o Flu
torce pela compra da ex-joia pelo rival. Coisas
do futebol...
“PATINHO FEIO” É A IDEIA
NNDe pouco em pouco, o Fluminense chegou ao G-4 do Brasileiro. Sem alarde, devagarinho, e o lateral Igor Julião, que
vem sendo titular da equipe de Odair Hellmann, disse que
o Tricolor é o “Patinho feio” da competição. Ninguém dá
nada, mas ele está lá ganhando e sendo um dos quatro primeiros. Vale lembrar que o Fluzão só tem o Brasileiro pela
frente, o que é uma vantagem frente aos seus concorrentes.
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Rafael Ribeiro/Vasco

nico carioca presente nas quartas
de final da Copa do
Brasil, o Flamengo
vai enfrentar o São Paulo na
competição. As duas equipes
vão se enfrentar em dois duelos que acontecem nas próximas duas semanas.
O primeiro confronto entre das duas equipes pela
competição será no Maracanã. O jogo de volta será
realizado no Morumbi.
Flamengo e São Paulo se
enfrentaram no último domingo pelo Campeonato
Brasileiro. A partida aconteceu no Rio de Janeiro e o Rubro-Negro foi goleado por 4 a
1 pelo Tricolor do Morumbi.
Para se classificar para as
quartas de final, o Flamengo eliminou o Athletico-PR
com duas vitórias nas oitavas de final. Já o São Paulo

Substituto de Bruno Lazaroni, novo
treinador é esperado no Rio hoje

SÁ PINTO
CONTRATANDO
NNO Vasco fechou a contratação do zagueiro Jadson,
de 29 anos, que estava no
Portimonense, de Portugal.
Indicação do técnico Ricardo Sá Pinto (foto) para a diretoria do Vasco. O Gigante
da Colina, naturalmente,
vai sofrer uma redução no
elenco e o comandante já
tenta dar uma cara ao time
que ele quer para a virada
do ano, até porque o Brasileirão só termina no fim de
fevereiro e o Cruzmaltino
precisa seguir no trabalho
de recuperação.

