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Cano faz 
de voleio, 
homenageia 
ídolo, mas Vascão 
cede o empate 
na Argentina. 
Empate sem 
gol no Rio vale 
avanço na 
Sulamericana.  
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Botafogo 

Botafogo com o pé na segundona
Alvinegro tem 82% de chances de cair, segundo site, e Gérson, um dos maiores ídolos do clube, teme a queda 

A 
situação do Botafogo no 
Brasileiro se complica a 
cada dia. A derrota con-

tra o Atlético-MG, no Minei-
rão, na última quarta-feira, 
deixou o Glorioso ainda mais 
próximo do rebaixamento. De 
acordo com informações do 
site Infobola, a equipe carioca 
tem 82% de risco de jogar na 
Série B em 2021.

O Botafogo tem 21 jogos, 
apenas três vitórias, 11 em-
pates e oito derrotas. Com 20 
pontos, a equipe de General 
Severiano só está na frente 
do lanterna Goiás. De acordo 
com os cálculos do matemáti-
co Tristão Garcia, a equipe ca-
rioca precisa vencer nove dos 
17 jogos que tem pela frente 
para evitar a queda.

Além do Glorioso, outra 
equipe que aumentou seu ris-
co de rebaixamento foi o Cori-
tiba. Ao perder para o Corin-
thians, em casa, o Coxa viu as 
suas possibilidades de queda 
chegarem a 77%.

CANHOTA NÃO PERDOA
Não é brincadeira. Imortaliza-
do na galeria de ídolos do Bo-
tafogo, Gérson não perdoou 
mais uma inofensiva atuação 
do Botafogo na derrota para o 

Atlético-MG, que teve 14 des-
falques no duelo de quarta-
feira, no Mineirão. Com uma 
língua tão afiada quanto a fa-
mosa perna esquerda, o ex-jo-
gador desabafou em seu canal 
Canhotinha70, no YouTube, e 
não esconde o temor pelo pior 
ao fim do Campeonato Brasi-
leiro. E sobrou para Emiliano 
Díaz, auxiliar e filho do técni-
co Ramón Díaz, que ainda se 
recupera de uma cirurgia.

“Tem alguma coisa que 
não está encaixada. E o time 
já joga junto há algum tem-
po... Não tem entrosamento, 
toque de bola, tabelas. O time 
avança, mas volta a bola para 
a zaga, para o goleiro, que 
dá chutão para a frente. Não 
é melhor chutar para o gol. 
Chuta para qualquer lado, 
mas não volta a bola para o 
meio, para a zaga. Isso não 
me convence. Desculpe, mas 

é muita burrice junta. Fico 
nervoso. Você vê que o time 
não vai reagir. Está acabando 
o campeonato e o time está 
indo para a Segunda Divisão”, 
desabafou Gérson.

Com 248 jogos pelo Bota-
fogo, Gérson teve o privilégio 
de jogar ao lado craques como 
Garrincha e Jairzinho nos áu-
reos tempos que o clube dis-
putava a hegemonia com o 
Santos no futebol brasileiro. 

O velório foi marcado 
pela emoção de 
amigos e familiares 
no Salão Nobre do 
Botafogo, clube de 
coração do jornalista

FERNANDO SOUTELLO/AGIF

Ídolo do Botafogo, Gerson está temendo pelo rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro

Sobre o elenco, Gerson elo-
giou Honda, mas detonou 
a contratação do marfinen-
se Kalou. “Quem contratou 
Kalou? Em qual Europa ele 
jogou? Em São Paulo tem uma 
rua, um bairro chamado Eu-
ropa. Ele não joga nada, não 
sabe dominar uma bola! Tem 
jogador que está jogando que, 
com todo o respeito, não pode 
nem passar na porta do clube, 
mas estão jogando. Está mui-
to difícil”, questionou Gérson.

Penúltimo colocado no 
Brasileiro, o Botafogo terá 
uma complicada sequência 
nas próximas rodadas: Fla-
mengo, Internacional e São 
Paulo, todos no G-4. Preocu-
pado, Gérson voltou a criticar 
o trabalho conduzido pelo au-
xiliar e técnico interino Emi-
liano Díaz e cobrou a presen-
ça do pai, Ramón.

“Cadê o treinador? É o trei-
nador ou o auxiliar do treina-
dor? Ele está perdido, colocou 
os melhores no banco. Será 
que ele está poupando os me-
lhores para o outro jogo? O 
Atlético-MG deitou e rolou. 
Veio desfalcado, quase reser-
va, mas é um time que tem no-
ção, bem montado, organiza-
do”, disse o Canhota de Ouro.

 N O corpo do jornalista Fernando Va-

nucci foi velado por amigos e familia-

res, no salão nobre do Botafogo, na 

Zona Sul do Rio, durante toda a manhã 

de ontem. Vanucci morreu na quarta-

feira, aos 69 anos, vítima de um infarto, 

em casa, em Barueri, São Paulo. No ano 

passado, ele já havia sido internado por 

conta de outro ataque cardíaco e, des-

de então, não conseguiu se recuperar 

EMOCIONANTE DESPEDIDA AO 

BOTAFOGUENSE FERNANDO VANUCCI

Corpo de Fernando Vanucci foi velado no salão nobre do Botafogo

AG. NEWS

totalmente. 

Após o velório, o corpo foi levado 

para Sulacap, e enterrado às 15h, 

no cemitério Jardim da Saudade. 

Com passagens pelas principais 

emissoras de televisão, o jornalis-

ta esportivo ficou conhecido pelo 

bordão “Alô, você”. Vannucci era 

locutor, apresentador e comenta-

rista esportivo.
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Flamengo

O 
Flamengo se reapresen-
tou ontem à tarde e já 
iniciou a preparação para 

pegar o Racing, na próxima ter-
ça-feira, no Maracanã, pelo jogo 
da volta das oitavas de final da 
Libertadores. O planejamento 
até o dia do duelo está definido, 
com atividades à tarde amanhã 
e treinamentos pela manhã no 
sábado e no domingo.

Na segunda-feira, véspera do 
jogo, a tendência é que o treino 
seja no período da tarde, com 
os atletas se concentrando no 
Ninho do Urubu para a decisão 
na Libertadores. No dia da par-
tida, há previsão, como de pra-
xe, que Rogério Ceni comande 
uma atividade pela manhã para 
“ajustar os últimos detalhes”, 
após vídeo sobre o adversário.

O departamento médico do 
Flamengo também terá muito 
trabalho. O clube faz uma força-
tarefa para deixar Rodrigo Caio 
e Pedro à disposição de Rogério 
Ceni. A previsão do zagueiro era 
voltar no dia 4 de dezembro, no 
clássico com o Botafogo, mas, 
por necessidade, já que Natan 
e Thuler estão suspensos, a co-
missão técnica sonha em con-
tar com o camisa 3, que está 
desde o dia 30 se recuperando 
de uma lesão na panturrilha 
direita.

Pedro preocupa menos e tem 
boas chances de ficar pronto 
para terça-feira. 

ISLA PODE VOLTAR

O técnico Rogério Ceni rece-
beu uma boa notícia na rea-
presentação do elenco: Isla 
realizou exames médicos 
na parte posterior da coxa 
esquerda que não constata-
ram lesão, apenas um edema, 
segundo a assessoria de im-
prensa do Flamengo.

Ainda de acordo com o co-
municado, Isla não treinará 
e fará tratamento para que o 
edema não se torne lesão. A 
ideia é deixar o lateral-direito 
à disposição para o duelo de 
terça-feira.

A bola rola às 21h30 e o Ru-
bro-Negro se classifica se não 
tomar gol, pois empatou em 1 
a 1 em Buenos Aires.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO F.R

Flamengo treina pesado 
para pegar o Racing na terça
Elenco se reapresentou ontem e não terá folga no fim de semana. Lateral  Isla pode voltar 

Ao Flamengo 
basta não 
tomar gol na 
terça-feira 
para passar 
às quartas 
de final da 
Libertadores

O lateral 

chileno Isla 

passou por 

exames 

que não 

constataram 

lesão
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Defensa y Justicia

C
om a Argentina de luto 
pela morte de Marado-
na, em decorrência de 

uma parada cardiorrespira-
tória, na quarta-feira, em Ti-
gres, Germán Cano honrou o 
ídolo da infância com um belo 
gol de voleio em sua breve vol-
ta para ‘casa’, mas não evitou o 
empate em 1 a 1 com o Defensa 
y Justicia, ontem, no Estádio 
Norberto ‘Tito’ Tomaghello, 
em Florencio Varela, provín-
cia de Buenos Aires. O resul-
tado, no entanto, garante ao 
Cruzmaltino a vantagem do 
empate, sem gols, na próxima 
quinta, dia 3 de dezembro, em 
São Januário, para avançar na 
Sul-Americana.

O novo surto de corona-
vírus na Colina dificultou a 
missão vascaína. Entre os 
muitos desfalques, o argen-
tino Benítez, certamente, 
foi o mais sentido. Com uma 
nova chance na função, Yago 
Pikachu, mais uma vez, não 
correspondeu. Diagnosticado 
com a doença, o técnico Ri-
cardo Sá Pinto foi substituído 
pelo auxiliar Alexandre Gras-
seli, ex-técnico da equipe sub-
20, à beira do gramado. Ape-
sar da volta do capitão Lean-

dro Castan, a defesa correu 
sérios riscos, principalmente 
no posicionamento.

GOLS ANULADOS

Os três gols corretamente 
anulados dos argentinos, por 
impedimento, trouxe alívio 
para um Vasco pouco agres-
sivo e passivo em meio à ‘go-
leada’ de posse de bola dos 
donos da casa. Numa rara 
investida ao ataque, o Cruz-
maltino quase abriu o placar 
com o colombiano Gustavo 
Torres, que parou na boa de-
fesa de Unsain.

REENCONTRO COM A FAMÍLIA

Emocionado pelo reencontro 
com a família, que o visitou 
na concentração da delega-
ção do Vasco, Cano estava 
motivado. A camisa 14 que 

presentou à mãe não falhou. 
Na primeira chance, Cano, 
aos 17 minutos do segundo 
tempo, escorou o cruzamen-
to de Léo Matos com um belo 
chute de primeira. Uma obra
-prima que o ídolo Maradona 
assinaria.

A partir daí, Lucão, muito 
seguro, assumiria o protago-
nismo, com boas defesas nas 
investidas de Rius e Martí-
nez. Após a bobeada de Mi-
randa, na intermediária, o 
goleiro não teve chances de 
defesa na bomba de Braian 
Romero, que empatou aos 33. 
Pouco agressivo, o Vasco não 
teve força para explorar os es-
paços dados pelo adversário. 
No fim, abriu mão de atacar, 
terminando o jogo com três 
finalizações, e segurou o em-
pate até o apito final.

Apesar da 

volta do capi-

tão Leandro 

Castan, a 

defesa correu 

sérios riscos, 

principal-

mente no 

posiciona-

mento

Local: Estádio Norberto Tamaghello  Árbitro: Andres Matonte (Uruguai).  
Gols: 2º tempo - Cano (17 minutos) e Braian Romero (33 minutos).

Unsain, Breitenbruch, Frías n, Martínez e 
Brítez; Loaiza (Acevedo n), Rius, Larralde 
(Hachen), Benítez e Pizzini (Villagra); 
Braian Romero. 
Técnico: Hernán Crespo

Lucão, Leandro Castan, Miranda (Marcelo 
Alves) e  Ricardo Graça; Leó Matos, Marcos 

Júnior, Léo Gil (Bruno Gomes), Yago Pikachu 
(Carlinhos) e Neto Borges; Gustavo Torres 

(Lucas Santos) e Cano (Ygor Catatau). 
Técnico: Alexandre Grasseli

DEFENSA Y JUSTICIA 1 VASCO 1
FICHA DO JOGO

 > Buenos Aires, Argentina

Germán Cano faz golaço, seu 20º na temporada, e Vasco joga por um empate 
sem gol, na próxima quinta-feira, em São Januário, para avançar na Sula

Gigante da Colina 
traz empate da 
Argentina  
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Vasco

AFP

Cano celebra 

seu 20º gol 

na temporada 

com os 

companheiros

VOCÊ SABIA

Diagnosti-

cado com 

Covid-19, 

o técnico 

Ricardo Sá 

Pinto foi 

substituído 

por Alexan-

dre Grasseli
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Medo da pandemia 
de Covid-19 levou 
entidade a decidir 
pela não realização 
do torneio no ano 
que vem

A 
Federação Paulista de 
Futebol (FPF) anunciou 
ontem o cancelamento 

da edição de 2021 da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, a po-
pular Copinha. Por causa de 
cuidados com a pandemia do 
novo coronavírus, a entidade 
optou por não realizar a com-
petição, que teria início em ja-
neiro. Será a segunda vez desde 
a criação do torneio, em 1969, 
que não haverá a disputa. A ou-
tra foi em 1987, suspensa por 
problemas de organização.

Em comunicado assinado 
pelo presidente da FPF, Rei-
naldo Carneiro Bastos, a enti-
dade explica que desde agosto 
tem conversado com médicos 

Garotos do Internacional festejam  a conquista da Copinha deste ano, sobre o maior rival, o Grêmio, nos pênaltis

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

e autoridades das prefeituras 
do Estado para avaliar a via-
bilidade do torneio. Porém, 
por se tratar de uma logísti-
ca que envolve 31 cidades, 255 
jogos, 128 times e quase 4 mil 
atletas, a opção foi pelo can-
celamento, como medida de  

 

O treinador Odair Hellmann 
pode ter mais problemas para 
escalar o Fluminense contra 
o Bragantino, na próxima se-
gunda-feira, pela 23ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O goleiro Muriel e o volante 
Yuri estão com suspeita de 
Covid-19. Os atletas já foram 
isolados do grupo e o Tricolor 

aguarda o resultado dos exa-
mes. As informações são do 
“globoesporte.com”.

O Fluminense vive um mo-
mento delicado por conta da 
pandemia. Michel Araújo, 
Hudson, Egídio, Nino e Di-
gão já testaram positivo para 
a doença. O uruguaio, o late-
ral-esquerdo e o jovem zaguei-
ro terminam seu período de 
isolamento no sábado, porém, 
como estão sem treinar não 
devem encarar o Bragantino. 
O experiente volante e o vete-
rano zagueiro são desfalques 

Muriel e Yuri 
também estão com 
suspeita da doença 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C

O goleiro Muriel é mais um que pode desfalcar o Tricolor na próxima rodada

segurança.
“A partir de todas as infor-

mações colhidas e diante do 
cenário de pandemia, concluí-
mos que mesmo um rigoroso 
protocolo de saúde não seria o 
suficiente para garantir segu-
rança a atletas, árbitros e de-

certos para a equipe de Odair 
Hellmann.

Outro jogador que está 
com suspeita da doença é o 
lateral-esquerdo Guilherme, 
do Sub-23, que foi relaciona-
do para a última partida do 
profissional contra o Inter, em 
Porto Alegre.

O Fluminense já passou 
por um surto de Covid-19 no 
fim de setembro. Na ocasião, 
dez jogadores, entre elenco 
principal e sub-23, testaram 
positivo, dentre eles Marcos 
Paulo, Miguel, André, Luiz 
Henrique e Calegari. O clube 
também já teve outros casos 
isolados, como de Nenê, Gan-
so, Fred e Wellington Silva.

Covid-19 volta a assombrar o Fluminense

mais profissionais envolvidos 
nos jogos, além da população 
das cidades-sede. E acima de 
qualquer compromisso está 
a vida”, escreveu o dirigente. 
“Esta medida nos provoca 
imensa dor, sobretudo pelos 
sonhos dos jovens atletas que 

veem na Copinha a primeira 
grande oportunidade para se 
mostrar ao mundo do futebol”, 
completou.

Para compensar o cancela-
mento da edição de 2021 do 
torneio, a FPF vai abrir uma 
exceção. O campeonato se-
guinte, em 2022, vai alterar 
excepcionalmente o limite de 
idade de 20 para 21 anos. A 
medida serve para não preju-
dicar garotos nascidos no ano 
de 2001 e que teriam na Co-
pinha de 2021 a última chan-
ce de disputar a competição, 
considerada a mais importan-
te do calendário do futebol de 
base brasileiro.

A tradicional Copinha tem 
início tradicionalmente em 2 
de janeiro e se encerra no dia 
25, aniversário da cidade de 
São Paulo. A final costuma 
ser disputada no estádio do 
Pacaembu, que está fechado 
para obras. Neste ano, o cam-
peão foi o Internacional, que 
levou a taça após derrotar na 
decisão por pênaltis o maior 
rival, o Grêmio.

SÓ EM 2022 

  

Federação Paulista cancela a Copinha 2021

 

Fluminense
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Milhares no último adeus a Diego
Saída do corpo foi acompanhada por 35 quilômetros por uma verdadeira multidão, até o cemitério

A
pós mais de dez horas, 
o velório de Diego Ma-
radona, na Casa Rosa-

da, sede do Governo argen-
tino, chegou ao fim por volta 
das 17h de ontem. Cercado por 
uma multidão, o corpo seguiu 
para o cemitério Jardin de Bel-
la Vista, a aproximadamente 
35 quilômetros de  Buenos Ai-
res, onde o craque argentino foi 
enterrado.

Por conta das milhares de 
pessoas no entorno da sede 
do governo argentino, foi ne-
cessário um forte aparato po-
licial para que o caixão com o 
corpo deixasse o local. Assim 
que o carro que carregava o 
ídolo adentrou a Avenida 25 
de Mayo, os fãs ficaram enlou-
quecidos e seguiram o cortejo.

Segundo a imprensa argen-
tina, para evitar trânsito, as au-
toridades bloquearam todo o 
trajeto cerca de meia hora an-
tes do início do cortejo. 

CONFUSÃO

Na reta final do velório uma 
grande confusão. A pedido da 
família do ídolo argentino, a 
polícia local decidiu fechar a 
fila na Avenida 9 de julho, o que 
causou revolta na multidão que 
aguardava para prestar a últi-
ma homenagem ao ex-jogador.

Após a tentativa de disper-
são, os fãs começaram a arre-
messar objetos contra os po-
liciais em protesto pelo encer-
ramento da fila. Os policiais 

Cortejo 

de Diego 

Armando 

Maradona 

segue pelas 

ruas de Buenos 

Aires

FOTOS: AFP

Milhares de 

argentinos 

tomaram 

as ruas e 

avenidas no 

entorno da 

Casa Rosada, 

sede do 

governo, para 

se despedir do 

ídolo

Filho de 

Maradona 

não pôde ir ao 

velório do pai

REPRODUÇÃO

reagiram formando um cordão 
de isolamento com escudos e 
lançando gás lacrimogêneo e 
dando tiros com balas de bor-
racha em direção à multidão. 
Caminhões com jatos d’água 
também ajudaram a dispersar 
os manifestantes.

FILHO NÃO PODE SE DESPEDIR

Diego Maradona Junior, filho 
de Maradona, não pode com-
parecer ao velório do pai. O ra-
paz está na Itália, se recupera 
da Covid-19 e não pôde retor-
nar à Argentina. Ele soube da 
morte do pai pela TV.

“Vocês podem imaginar 
como estou, como me sinto. 
Quis ir embora e tentei sair. 
Disse logo: ‘Tenho que correr 
para os braços do meu pai”, 
disse ao diário Corriere dello 
Sport.

“O primeiro pensamento foi 
ir embora imediatamente mas 
os meus pulmões não aguenta-
riam no avião: saí do hospital 
mas vou esperar alguns dias 
antes de lhe dar o último bei-
jo”, explicou Junior. Nas redes 
sociais, ele prestou homena-
gem ao pai: “O capitão do meu 
coração nunca morrerá”

 > Buenos Aires, Argentina



8   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 27.11.2020  I  O DIA8   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 27.11.2020  I  O DIA

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Atlético-MG 42 23 13 3 7 41 29 12 60,9%

 2º Flamengo 39 22 11 6 5 37 31 6 59,1%

 3º São Paulo 38 20 10 8 2 31 19 12 63,3%

 4º Internacional 36 22 10 6 6 33 22 11 54,5%

 5º Fluminense 35 22 10 5 7 31 25 6 53,0%

 6º Palmeiras 34 21 9 7 5 28 21 7 54,0%

 7º Santos 34 22 9 7 6 30 25 5 51,5%

 8º Grêmio 34 21 8 10 3 26 19 7 54,0%

 9º Fortaleza 29 23 7 8 8 23 21 2 42,0%

 10º Corínthians 29 23 7 8 8 25 29 -4 42,0%

 11º Athletico-PR 28 22 8 4 10 19 21 -2 42,4%

 12º Bahia 28 22 8 4 10 28 34 -6 42,4%

 13º Atlético-GO 27 22 6 9 7 20 27 -7 40,9%

 14º Bragantino 26 22 6 8 8 29 28 1 39,4%

 15º Ceará 26 22 6 8 8 28 33 -5 39,4%

 16º Sport 25 22 7 4 11 19 29 -10 37,9%

 17º Vasco 24 21 6 6 9 23 27 -4 38,1%

 18º Coritiba 20 23 5 5 13 20 32 -12 29,0%

 19º Botafogo 20 22 3 11 8 22 29 -7 30,3%

 20º Goiás 16 21 3 7 11 23 35 -12 25,4%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

23ª RODADA / AMANHÃ
Palmeiras x Athletico-PR 17h Allianz Parque

Santos x Sport 17h Vila Belmiro

Bahia x São Paulo 19h Fonte Nova

Alético-GO x Internacional 21h Olímpico

23ª RODADA / SEGUNDA
Vasco x Ceará 18h São Januário

Fluminense x Bragantino 20h Maracanã

Grêmio x Flamengo A definir Arena do Grêmio

22ª RODADA/SEXTA
Bragantino 4 x 0 Bahia  Nabi Abi Chedid

22ª RODADA/SÁBADO
Flamengo 3 x 1 Coritiba  Maracanã 

Athletico-PR 1 x 0 Santos  Arena da Baixada

Goiás 1 x 0 Palmeiras  Serrinha

22ª RODADA/DOMINGO
São Paulo 1 x 1 Vasco  Morumbi 

Ceará 2 x 2 Atlético-MG  Castelão

Botafogo 1 x 2 Fortaleza  Nilton Santos

Internacional 1 x 2 Fluminense  Beira-Rio

Corinthians 0 x 0 Grêmio  Neo Química

22ª RODADA/SEGUNDA
Sport 0 x 1 Atlético-GO  Ilha do Retiro

23ª RODADA/QUARTA
Atlético-MG 2 x 1 Botafogo  Mineirão 

Coritba 0 x 1 Corinthians  Couto Pereira

23ª RODADA/ONTEM
Fortaleza 1 x 1 Goías  Castelão 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 n O Vasco pediu para que o 
TJ do Rio acate contrarra-
zão do clube nos agravos 
de Leven Siano e Roberto 
Monteiro, que hoje vali-
dam o pleito do dia 7 de 
novembro. Na contrarra-
zão, o clube sugere que as 
eleições do dia 7 e também 
do dia 14 não foram trans-
parentes o suficiente e, 
por isso, nova votação te-
ria que ser marcada para 
12 de dezembro no intui-
to do novo presidente do 
Vasco, finalmente, ser es-
colhido. Vai pedir música?

TERCEIRA 
ELEIÇÃO? 

 DANIEL CASTELO BRANCO

O 
vice-presidente de futebol do Flamengo, Mar-

cos Braz, foi eleito vereador do Rio de Janeiro 

após receber uma expressiva votação. Parte 

da torcida já vinha cobrando o dirigente por con-

ta de alguns resultados e relacionando algumas 

pequenas crises no clube com o fato de Braz estar 

em campanha e, no pensamento deles, não se de-

dicando 100% ao Flamengo. Pelo visto, não era só a 

torcida. Tanto é que o grupo “Flamengo da Gente”, 

que contém alguns conselheiros do Rubro-Negro, 

protocolou uma mudança no estatuto propondo 

que os dirigentes do clube que se candidatarem a 

cargos políticos precisam pedir o licenciamento das 

funções no time da Gávea. A proposta teve a assi-

natura de mais de 50 conselheiros e, pelo estatuto 

do Fla, a questão obrigatoriamente vai ser votada 

no plenário do Conselho Deliberativo. Segundo o 

grupo, ela foi feita agora justamente para não tu-

multuar com o fato de que Braz estava concorrendo 

à eleição, sem tornar a pauta um fator negativo para 

o Flamengo. Isso ainda vai dar o que falar...

CALEGARI E ANDRÉ SÃO XERÉM 
 nO Flu perderá Dodi em 2021 depois do imbróglio da não reno-

vação. E, é claro, deve se movimentar. Daria oportunidades a dois 
nomes que já parecem prontos: um tem jogado de lateral direito, 
mas é volante e vocês conhecem: Calegari. E o outro é André, ca-
pitão nas categorias de base que vem entrando aos poucos nos 
profissionais. Ambos de muita qualidade, como Xerém sempre 
faz. Olho neles. A solução pode estar em casa. E hoje tem Nenê ao 
vivo no Os Donos Da Bola! 12h30 na Band.

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

INCOMODOU E PODE MUDAR

KALOU E HONDA:  
OS DOIS DEVENDO 

 n O Botafogo fez contrata-
ções que foram comentadas 
no mundo inteiro na tempo-
rada 2020: o atacante Kalou 
e o meia Honda. A verdade 
é que todos esperavam mui-
to dos dois, o japonês até foi 
bem em algumas partidas, 
mas longe de corresponder 
às expectativas. Já Kalou não 
deve ter feito nem três bons 
jogos com a camisa alvine-
gra. Estão devendo demais. 
E pode custar caro...


