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Com falha do
goleiro Hugo, 

Flamengo perde 
para o São Paulo, na 

estreia de Rogério 
Ceni, e se complica na 

Copa do Brasil. Vaga 
na semifinal, sem 

pênaltis, só virá com 
vitória por dois gols 

no Morumbi. P. 4 e 5

lamentável
Cena
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Gabigol, que 
fez o gol do 
Flamengo, 
parece não 
acreditar 
no erro do 
goleiro Hugo
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Vasco

Vasco anuncia a 
contratação do 
zagueiro Jadson
Ex-capitão da Portimonense, de Portugal, jogador, de 29 anos, assinou 
contrato até o fim da temporada e pode estrear sábado, contra o Sport

O 
Vasco anunciou, on-
tem, a contratação de 
Jadson, de 29 anos, que 

chega à Colina por indicação 
do técnico Ricardo Sá Pinto. 
O zagueiro, que assinou con-
trato até o fim da tempora-
da, em fevereiro do ano que 
vem, é o quinto reforço cruz-
maltino 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 os atacantes colombianos 
Gustavo Torres, ex-Atléti-
co Nacional, da Colômbia, e 
Toko Filipe, ex-Louletano, da 
Terceira Divisão de Portugal.

Depois de cinco anos anos 
na Europa, Jadson está em-
polgado com a chance de 
voltar para casa. Carioca, ele 
iniciou a carreira no América 
e teve passagem pelo Bonsu-
cesso antes da transferência 
para Portugal, em 2015. Pelas 
redes sociais, o zagueiro se 
despediu da torcida do Por-
timonense, mas empolgado 
com a nova fase.

Jadson, inclusive, pode es-
trear pelo Vasco sábado, contra 
o Sport, às 16h30, na Ilha do Re-
tiro, pelo Campeonato Brasilei-
ro. Ele já teve o nome publicado 
no Boletim Informativo Diário 
(BID) da CBF e está à disposi-
ção de Sá Pinto, de quem é um 
velho conhecido. O treinador 
acompanhou de perto a traje-
tória do brasileiro como capitão 
do Portimonense, de Portugal.

MÃOS À OBRA

Com a semana livre para trei-
nar, Ricardo Sá Pinto terá 
uma rara oportunidade de 
trabalhar e emplacar possí-
veis mudanças. Na defesa, o 
rodízio entre Miranda e Ri-
cardo Graça ao lado do ca-
pitão Leandro Castan indica 
que o treinador ainda busca 
a dupla de zaga ideal. Portan-
to, a indicação de Jadson, que 
foi capitão do Portimonense, 
não foi por acaso. Pelas redes 
sociais, o zagueiro celebrou o 
acerto, agora de forma oficial.

Volta para 

casa: Jadson 

jogou no 

América e no 

Bonsucesso 

antes de ir 

para Portugal: 

zagueiro 

celebra acerto 

com o Vasco
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Vasco 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 36 20 10 6 4 32 18 14 60,0%

 2º Atlético-MG 35 19 11 2 6 35 23 12 61,4%

 3º Flamengo 35 20 10 5 5 33 29 4 58,3%

 4º São Paulo 33 17 9 6 2 26 15 11 64,7%

 5º Fluminense 32 20 9 5 6 29 22 7 53,3%

 6º Palmeiras 31 19 8 7 4 26 20 6 54,4%

 7º Santos 31 20 8 7 5 28 24 4 51,7%

 8º Grêmio 30 19 7 9 3 22 17 5 52,6%

 9º Bahia 25 20 7 4 9 26 29 -3 41,7%

 10º Sport 25 20 7 4 9 19 26 -7 41,7%

 11º Corinthians 25 20 6 7 7 23 27 -4 41,7%

 12º Fortaleza 24 19 6 6 7 18 16 2 42,1%

 13º Ceará 24 19 6 6 7 23 26 -3 42,1%

 14º Atlético-GO 23 20 5 8 7 18 26 -8 38,3%

 15º Coritiba 20 20 5 5 10 18 26 -8 33,3%

 16º Bragantino 20 20 4 8 8 23 27 -4 33,3%

 17º Botafogo 20 19 3 11 5 19 23 -4 35,1%

 18º Vasco 19 18 5 4 9 20 26 -6 35,2%

 19º Athletico-PR 19 19 5 4 10 15 21 -6 33,3%

 20º Goiás 12 18 2 6 10 21 33 -12 22,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

20ª RODADA / SÁBADO

Santos x Internacional 16h30 Vila Belmiro

Sport x Vasco 16h30 Ilha do Retiro

Goiás x Athletico-PR 17h Serrinha

Corinthians x Atlético-MG 19h Neo Química Arena

Grêmio x Ceará 19h Arena do Grêmio

Fortaleza x São Paulo 19h Castelão

Flamengo x Atlético-GO 21h30 Maracanã

Palmeiras x Fluminense 21h30 Allianz Parque

20ª RODADA / SEGUNDA

Coritiba x Bahia 18h Couto Pereira

Botafogo x Bragantino 20h Nilton Santos

20ª RODADA
Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza  Arena da Baixada 

São Paulo 2 x 1 Goiás  Morumbi

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians  Olímpico

Vasco 0  x 1 Palmeiras São Januário

Internacional 2 x 2 Coritiba Beira-Rio

Bragantino 1 x 1 Santos Nabi Abi Chedid

Atlético-MG 4 x 0 Flamengo Mineirão

Bahia 1 x 0 Botafogo Arena Fonte Nova

Fluminense 0 x 1 Grêmio Maracanã

Ceará 0 x 0 Sport Castelão

18ª RODADA / JOGO ADIADO / ONTEM
Bahia 2 x 1 Fortaleza Pituaçu

REPRODUÇÃO TWITTER

 n Um dia depois de o presiden-
te Alexandre Campello revelar a 
suspensão da negociação pela 
compra do meia Martín Benítez, 
o advogado Leven Siano, que no 
último sábado foi eleito o próximo 
presidente do Vasco (a Justiça 
suspendeu o pleito, remarcando 
uma nova votação para o dia 14, 
via sistema online), se reuniu com 
o empresário do jogador, Adrian 
Rafael Castellano, e apresentou 
as garantias bancárias para sa-
cramentar a permanência do ca-
misa 10.

De acordo com informações da 
Rádio Tupi, a compra será sacra-
mentada junto ao Independiente, 

da Argentina, assim que Leven 
Siano for mesmo oficializado 
como novo presidente do Gigante 
da Colina. Até onde ficou acertado 
com Campello, o Vasco compraria 
60% dos direitos do apoiador por 
4 milhões de euros, algo em torno 
dos R$ 25 milhões.

O atual presidente tinha até 
dezembro para apresentar tais 
garantias bancárias ao clube ar-
gentino. Mas suspendeu as con-
versas sob a alegação de que essa 
decisão deveria ser conduzida 
pelo novo presidente. Em função 
da briga jurídica na eleição do Vas-
co, Campello decidiu retirar a sua 
candidatura à reeleição.

LEVEN SIANO GARANTE BENÍTEZ

A compra de Benítez 
ao Independiente 
será oficializada 
quando Leven Siano 
for oficializado como 
presidente do Vasco
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Flamengo

Hugo falha e Fla 
perde na estreia 
de Rogério Ceni
Goleiro, que entrou após Diego Alves sentir câimbras, errou no segundo gol 
de Brenner, que deu vitória e boa vantagem ao São Paulo na Copa do Brasil

T
eve gol do Gabigol, mas 
uma falha bisonha do 
goleiro Hugo decretou a 

estreia com o pé esquerdo de 
Rogério Ceni como técnico do 
Flamengo. A derrota por 2 a 
1 para o São Paulo, ontem, no 
Maracanã, deixou o Rubro-Ne-
gro em situação complicada 
na Copa do Brasil. A vaga nas 
semifinais só virá com uma vi-
tória por dois gols de diferen-
ça, na próxima quarta-feira, no 
Morumbi. Brenner fez os gols 
dos são-paulinos.

O primeiro tempo foi mo-
vimentado, com o Flamengo 
optando por dar a posse de 
bola ao São Paulo. A estraté-
gia de Rogério Ceni deu cer-
to. Aos 15 minutos, Gerson 
roubou a bola na saída do 
Tricolor e lançou Vitinho. O 
camisa 11 rolou para Gabigol, 
de frente para Volpi, que fina-
lizou pela linha de fundo. 

Em seguida, Gabigol voltou 
a levar perigo ao gol de Volpi. 
Bruno Henrique roubou mais 
uma bola da defesa tricolor 
e tocou para o camisa 9, que 
rapidamente arriscou de fora 
da área para boa defesa do go-
leiro. A pressão rubro-negra 
era intensa. Aos 25, Gabigol 
recebeu de frente para Volpi 
e finalizou no fundo da rede, 

mas estava impedido.
A saída de bola foi o maior 

problema do São Paulo na 
primeira etapa e quase com-
prometeu no resultado. O 
Flamengo teve mais três boas 
chances antes do intervalo, 
com Vitinho e Bruno Henri-
que, mas Volpi se saiu bem. 

Para o segundo tempo, Ro-
gério Ceni sacou Michael e 
colocou Arrascaeta. Porém, 
quem fez o gol foi São Paulo, 
logo no primeiro minuto. Ga-
briel Sara deu belo passe para 
Brenner, sozinho com Diego 
Alves, deslocar Diego Alves. 
Os tricolores ainda comemo-
ravam quando o Rubro-Negro 
empatou. Bruno Henrique deu 
bom passe para Gabigol finali-
zar e encobrir Volpi.

Após o empate, porém, o Fla-
mengo perdeu Diego Alves, que, 
com muitas câimbras nas duas 
pernas, teve de ser substituído 
por Hugo. Vale ressaltar que 
Diego Alves não disputava uma 
partida desde o dia 30 de agosto, 
quando sofreu lesão no ombro.

Em um segundo tempo 
com menor intensidade, Fla-
mengo e São Paulo se arrisca-
vam menos no ataque e espe-
ravam um erro do adversário 
para tentar um lance mais 
ofensivo. Aos 22, Ceni fez mais 

uma alteração: sacou Gabigol 
e colocou Thiago Maia, com 
o volante protegendo o setor 
defensivo. Aos 32, a última 
alteração: Ceni tirou Vitinho 
para colocar Pedro Rocha, 
que não entrava em campo 
desde 5 de setembro.

As alterações não surtiram 
efeito, e o Flamengo foi pou-
co agressivo nos 15 minutos 
finais. O lance mais perigoso 
foi com Arrascaeta, aos 35, em 
um lindo chute de fora da área, 
e uma defesa de Volpi mais bo-
nita ainda, fazendo uma tradi-
cional ponte. 

Mas, aos 42, o Rubro-Ne-
gro entregou o tesouro para 
o rival, que soube aproveitar. 
Hugo Souza recebeu passe de 
Léo Pereira e foi tentar driblar 
Brenner, mas o atacante foi 
mais esperto, roubou a bola e 
chutou livre para recolocar o 
São Paulo na frente: 2 a 1.

O lance foi um banho de 
água fria no time do Flamen-
go, que não mostrou poder de 
reação nos instantes finais e 
saiu atrás na briga pela vaga às 
semifinais da Copa do Brasil. 

O São 

Paulo tem a 

vantagem 

do empate 

no Morumbi, 

mas Fla só 

se classifica 

sem pênaltis 

se vencer por 

dois gols 

OUTROS JOGOS

Cuiabá 1 x 2 Grêmio

Palmeiras 3 x 0 Ceará

Internacional 0 x 1 América-MG



O DIA I QUINTA-FEIRA, 12.11.2020 ATAQUE   5O DIA I QUINTA-FEIRA, 12.11.2020 ATAQUE   5

São Paulo

REGINALDO PIMENTA

 N O Fortaleza já recebeu o va-
lor integral da multa rescisó-
ria paga pelo Flamengo para 
contratar o técnico Rogério 
Ceni. Segundo informação 
do portal “UOL”, o pagamen-
to foi confirmado pelo clube 
cearense e o valor foi de R$ 
960 mil, referente ao que o 
técnico iria receber até o fim 
do acordo com o Fortaleza. 

O contrato de Rogério Ceni 
era até dezembro de 2020, 
no entanto, devido ao calen-
dário que foi afetado pela 
covid-19, e teve a temporada 
estendida até fevereiro de 
2021, houve um aditivo no 
contrato. 

Ainda segundo o “UOL”, 
mesmo que o valor tenha 
sido pago pelo treinador, ele 
saiu de uma conta referente 
ao Flamengo. Rogério Ceni 
tem vínculo com o Rubro-
Negro até dezembro de 2021 
e, este ano, tentará levar o 
Rubr-Negros aos títulos do 
Brasileiro, da Copa do Brasil 
e da Libertadores. 

Aliás, se levar o Flamen-
go à decisão da competição 
continental, irá buscar o tí-
tulo no Maracanã. A Conme-
bol confirmou, ontem, que o 
estádio irá receber a partida 
que definirá o campeão, no 
dia 30 de janeiro de 2021. 

A presença de público no 
estádio, no entanto, ainda 
depende das autoridades de 
saúde. As informações são do 
portal “globoesporte.com.”.

FORTALEZA 
RECEBE MULTA 
RESCISÓRIA

Ceni em cena: 
estreante da noite, o 
técnico do Flamengo 
não foi feliz nas 
substituições feitas 
no segundo tempo
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Botafogo

Ramón Díaz 
quer volante 
para dirigir  
o Botafogo
Posição é vista como prioridade pelo 
treinador. Hernesto Caballero, ex-
Olimpia-PAR, seria um dos candidatos 

A chegada de Ramón Díaz 
fez o Botafogo definir a 
posição de volante como 

prioridade para reforçar o 
elenco para o restante do Cam-
peonato Brasileirão. Como 
pode fazer apenas mais uma 
troca entre os inscritos para a 
competição, o Alvinegro vai ao 
mercado em busca de um joga-
dor para ocupar essa função. 
As informações são do portal 
“globoesporte.com”.

“Não temos espaço para con-
tratar mais de um, só temos 
uma troca. Quando cheguei já 
tinham feito seis trocas, então 
não tinha muito o que fazer. 

Cheguei e já estava definido 
que eu não poderia fazer mais 
contratações. Não me queixo 
do elenco, nem o Ramón se 
queixou. O ideal seriam mais 
duas contratações, mas vamos 
reforçar um setor carente e dar 
valor ao que temos dentro do 
clube”, disse o gerente de fute-
bol, Túlio Lustosa.

De acordo com o site, o 

O técnico 
Ramón Díaz 

analisou jogos 
do Botafogo 
e identificou 

carência 
no meio de 

campo

REPRODUÇÃO

Botafogo trabalha com dois 
nomes para a posição, ainda 
mantidos sob sigilo. Ramón 
Díaz tem um preferido entre 
eles. A primeira ideia da dire-
toria era investir na contrata-
ção um atacante, mas nenhu-
ma negociação avançou até a 
definição do novo treinador. 
Desde que se acertou com o Al-
vinegro, Ramón Díaz começou 
a analisar os jogos da equipe 
e elegeu, junta à diretoria, o 
meio como setor mais neces-
sitado de reforços.

E o primeiro volante candi-
dato a reforçar o Botafogo já 
tem nome e sobrenome: Her-
nesto Caballero. O jogador 
paraguaio, de 29 anos, rescin-
diu com o Olimpia e seu nome 
vem sendo cogitado como 
possível reforço para o Glo-
rioso. De acordo com o portal 
“FogãoNet”, o jornalista para-
guaio Carlin Correa utilizou 
o seu perfil oficial no Twitter 
para descrever uma suposta 
declaração de Caballero, após 
sair do Olimpia. 

Segundo o jornalista, Cabel-
lero teria seguido a conta do 
Botafogo no Instagram. “Vou 
para o clube do Brasil. Vocês 
vão saber quando eu assinar, 
me pediram que não diga ain-
da. É uma equipe da primeira 
divisão”, teria dito o jogador.

 N O Botafogo deve contar com 
um reforço caseiro para a se-
quência da temporada. Recu-
perado da infecção pelo novo 
coronavírus, Diego Cavalieri trei-
nou normalmente ontem, no 
campo anexo do Estádio Nilton 
Santos, e já está à disposição da 
comissão técnica. O goleiro, que 
estava assintomático, cumpriu 
o período obrigatório de qua-
rentena (14 dias) e foi liberado 
pelo departamento médico para 
retomar as atividades.

Cavalieri foi um dos desfal-
ques na derrota por 1 a 0 para o 
Bahia, no último domingo, em 
Salvador, mas deve retornar à 
meta diante do Red Bull Bra-
gantino, na próxima segunda-
feira, no Estádio Nilton Santos, 
pela 21ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Esta partida 
também marcará a estreia da 
comissão técnica do argentino 
Ramón Díaz à frente do clube 
de General Severiano em busca 
da reabilitação na competição.

APÓS COVID, CAVALIERI JÁ TREINA

O ideal seriam 
mais duas 
contratações, 
mas vamos 
reforçar um 
setor carente  
e valorizar o 
que temos”
TÚLIO 
LUSTOSA,
Ger. de futebol

O Botafogo só pode 
fazer mais uma troca 
entre os inscritos 
para o restante  
do Brasileirão
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em grandefase
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Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A CBF mudou o calendário 
do futebol brasileiro e algu-
mas regras para a próxima 
temporada. Agora, a compe-
tição terá uma fase a menos 
e, ao invés dos clubes que 
estão na Libertadores entra-
rem nas oitavas de final, eles 
vão ingressar na competição 
uma fase antes, deixando as-
sim a competição mais com-
pacta. Serão sete fases no ge-
ral, com 92 clubes na dispu-
ta. Quem sabe não seja uma 
mudança que veio pra ficar? 
Vamos ver...

MUDANÇAS NA  
COPA DO BRASIL 

A BRIGA CONTINUA 

J
orge Salgado, candidato à presidência pela 

chapa Mais Vasco, foi ao meu programa (Os 

Donos Da Bola) para falar sobre todo o im-

bróglio que ocorreu na eleição do Vasco no sába-

do. Sereno e com uma longa história no futebol, 

Salgado me pareceu tranquilo quanto à sus-

pensão do pleito que ocorreu no dia 7, quando a 

Justiça suspendeu as eleições por volta de 20h 

(de Brasília). Leven Siano foi o candidato mais 

votado, mas, segundo Salgado, Leven e sua cha-

pa descumpriram a decisão ao continuarem as 

eleições e ainda contarem os votos sem a pre-

sença de fiscais da chapa Mais Vasco, Sempre 

Vasco (Julio Brant) e No Rumo Certo (Alexandre 

Campello). A questão está na Justiça e o que vale 

hoje é que as eleições estão marcadas, de forma 

online, para o dia 14. Leven Siano já fala como 

presidente eleito e até conversou com o empre-

sário de Martin Benítez para comprar o argenti-

no para o Vasco. A briga continua... Quem sofre? 

A torcida, como sempre.

 nAlisson, do Liverpool e da 
Seleção, foi considerado o 
melhor arqueiro do mundo 
na última temporada. E, com 
certeza, ao lado dos alemães 
Neuer e Ter Stegen, é um dos 
três melhores da atualidade. 
Em entrevista pela Seleção, 
Alisson, revelado pelo Inter-
nacional, disse que também 
torce para o Fluminense no 
Brasil. Claro que é por conta 
do irmão Muriel, mas quem 
sabe essa relação não possa 
se estreitar no futuro? Olho 
nele, Fluzão!

UM SONHO 
FUTURO? 

MUDANÇA DE TÉCNICOS É TEMA DE ESTUDO

 nSegundo o mestre em gestão 
esportiva Matheus Galdino, os 
técnicos não mudam o resulta-
do dos jogos de futebol. Atra-
vés de ferramenta que mede 
estatísticas e teorias, treinado-
res, de 2013 a 2018, permane-

ceram em seus cargos durante 
65 dias, em média. O estudo 
constatou que a mudança de 
técnicos não altera os resul-
tados. Ou seja, a quantidade 
de trocas não colabora para a 
melhora do time. 

Jesus nega a 
dependência 
por Neymar
Atacante diz que a equipe não perderá 
força, contra a Venezuela, sem camisa 10

O 
atacante Gabriel Je-
sus afirmou ontem 
que, mesmo sem po-

der contar com Neymar, a 
seleção brasileira terá condi-
ções de apresentar um bom 
desempenho contra a Vene-
zuela, amanhã, no Morumbi, 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo. Na opinião do jo-
gador do Manchester City, 
a equipe do técnico Tite já 
conseguiu provar que conse-
gue se virar quando está sem 
o principal astro.

Neymar não estará em 
campo para se recuperar 
de lesão na coxa esquerda. 
A expectativa é pelo retor-
no dele na terça-feira, em 
Montevidéu, diante do Uru-
guai. Enquanto Tite pensa 
em opções de substitutos, 
Gabriel Jesus afirmou que a 
equipe tem opções de sobra 

Gabriel Jesus está confiante em uma vitória sobre os venezuelanos

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

para compensar essa ausên-
cia, como já fez em outras 
ocasiões.

“Com o Neymar a gente 
fica mais perto da vitória, 
mas a seleção já demons-
trou que pode jogar sem ele. 
Neymar faz gols, dá assistên-
cia e joga muito bem. Sabe-
mos a qualidade. Já que ele 
não pode jogar essa partida 
por lesão, os outros têm de 
chamar a responsabilidade. 
Não pode cair a responsabi-
lidade só em cima dele”, dis-
se Gabriel Jesus. 

O jogador do Paris Saint-
Germain é um dos artilhei-
ros das Eliminatórias com 
três gols marcados. “Na sele-
ção brasileira são jogadores 
que fazem a diferença den-
tro de campo. Temos quem 
possa dar conta do recado”, 
completou Gabriel Jesus.

SELEÇÃO BRASILEIRA

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

Vasco vive momento de indefinição sobre novo presidente

A
F

P
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M
esmo sendo alvo de 
muitas críticas por 
parte da torcida do 

Fluminense, é inegável que 
o trabalho do técnico Odair 
Hellmann, agora, dá resulta-
do. Com o Tricolor na quin-
ta colocação do Campeona-
to Brasileiro e firme na briga 
por uma vaga na Libertadores 
do ano que vem, o presiden-
te Mário Bittencourt planeja 
manter o comandante à fren-
te da equipe até o final de seu 
mandato, no final de 2022.

De acordo com informa-
ções do site UOL, a renova-
ção do vínculo está bem pró-
xima de acontecer. Odair tem 
uma ótima avaliação interna, 
tanto da diretoria quanto do 
grupo de jogadores. O Flumi-
nense é um dos três clubes da 
Série A que não mudou seu 
comandante passadas 20 ro-
dadas da competição, junto 
com São Paulo (Fernando Di-
niz) e Grêmio (Renato Gaú-
cho). O martelo deve ser bati-
do até o fim do mês, e a expec-
tativa é por uma renovação 
sem a necessidade de várias 
reuniões.

DERROTA NA JUSTIÇA
O Fluminense foi condena-
do pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da Primeira Re-
gião a pagar R$ 618.117,64 ao 
volante Aírton, que defen-
deu o clube em 2018 e 2019. 
A decisão foi assinada pela 
juíza substituta Elisa Torres 
Sanvincente.

A dívida é referente a salá-
rios atrasados, férias e mul-
tas. O Fluminense tentou um 
acordo amigável e ofereceu 
R$ 383.042,00, em 24 parce-
las, ao volante. No entanto, 
Aírton fez uma contrapro-
posta de R$ 456.280,00 sen-
do, em 16 parcelas com a pri-
meira para a última terça-fei-
ra. Como não houve acordo, o 
caso foi a julgamento.

Em duas temporadas pelo 
Fluminense, Aírton vestiu a 
camisa tricolor em 43 opor-
tunidades. Ele não marcou 
gols e nem ganhou títulos nas 
Laranjeiras.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Flu foi condenado 
pelo Tribunal 
Regional do Trabalho 
da Primeira Região a 
pagar R$ 618.117,64 
ao volante Aírton

Fluminense

Hellmann perto de renovar 
contrato com o Tricolor
Presidente Mário Bittencourt quer o técnico no clube até o fim de sua gestão

O dono 
da bola: o 

técnico Odair 
Hellmann 

está com 
moral no 

Fluminense 

 N A derrota para o Grêmio já é pas-
sado. Em quinto lugar no Brasilei-
ro, o Fluminense tem um desafio 
complicado contra o Palmeiras, 
sábado, no Allianz Parque. Para 
voltar a vencer, precisa ter cuida-
dos defensivos, já que o Verdão 
possui peças de qualidade no ata-
que. Para o goleiro Muriel, o Trico-
lor está pronto para a partida.

 N “Estamos trabalhando forte 
para tomar o mínimo de gols. Acho 
que é um dos pontos fortes nos-
sos. Tivemos um número de gols 
sofridos baixo nos últimos jogos, 
isso possibilitou a série invicta. 
Tem a ver com o desempenho de 
todo time. Um ponto positivo é 
que todos estão se doando, aten-
tos aos detalhes”, afirmou.

 N Ao falar sobre os defensores, 
Muriel ressaltou que mesmo 
quando há desfalques no setor, 
quem entra mantém o ritmo. 
“Sem dúvida. Eles estão fazendo 
grandes jogos, passando segu-
rança. Ferraz, Digão, até mesmo 
Julião e Danilo. Todos que têm 
entrado estão correspondendo, 
quem entra está ajudando”, disse.

MURIEL COMEMORA BOA CAMPANHA E EXALTA A DEFESA


