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Diretoria alega falta de  
tempo para esperar recuperação 

de Ramón Díaz, demitido sem 
ter feito um jogo pelo Botafogo, 

e ‘repatria’ Eduardo Barroca 
(detalhe) para tentar livrar o 
clube da queda no Brasileiro.  
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Flamengo está 
mais perto da 
renovação com 
Hugo Souza
Após conversa com os representantes do goleiro, diretoria 
rubro-negra fica a um passo de estender o seu contrato

S
e a renovação de Diego 
Alves ainda está longe de 
ser concretizada, o mes-

mo não se pode dizer do jovem 
Hugo Souza. Nesta semana, a 
diretoria avançou na negocia-
ção com os representantes do 
goleiro e está perto de acertar a 
extensão do vínculo do camisa 
45 rubro-negro.

O Flamengo acertará o novo 
compromisso com Hugo Souza 
para poder dar uma valoriza-
ção ao goleiro, que ainda tem 
vencimentos “patamar Sub-
20”. O bom desempenho do jo-
vem desde o fim de dezembro, 
quando precisou ser acionado 
contra o Palmeiras e colecio-
nou exibições de gala durante 
os 15 jogos em que realizou de 
lá para cá, pesam a favor.

Nos últimos dias, o Flamen-
go chegou a fazer uma propos-
ta ao estafe de Hugo Souza, 
mas os valores oferecidos não 
agradaram. Bruno Spindel, di-
retor executivo e responsável 
pelas tratativas, manteve con-
tato com os representantes do 

lhões para clubes brasileiros. 
A tendência é que o Flamengo 
estipule o novo valor em 70 mi-
lhões de euros para o mercado 
internacional, como tem feito 
em recentes renovações (Natan 
é um exemplo).

Já em relação ao atacante Pe-
dro, o chefe do departamento 
médico do Flamengo, Márcio 
Tannure, concedeu entrevista 
coletiva ontem e esclareceu 
muitos assuntos. Um deles foi 
a situação física de Pedro, que 
se machucou quando servia ao 
Brasil. Na ocasião, Rodrigo Las-
mar, médico da Seleção, disse 
que a contusão era pequena. 
Tannure, entretanto, discordou 
de Rodrigo Lasmar e garantiu 
que a lesão de Pedro foi de grau 
2 e que é grave.

“Pedro teve uma lesão grau 
2. Não é leve (CBF divulgou que 
foi lesão leve). Não sei quem 
comunicou isso, pois não foi o 
Flamengo”, disse Tannure.

Pedro iniciou o trabalho de 
transição na última quinta-fei-
ra e é dúvida para o decisivo 
jogo de volta contra o Racing, 
terça-feira, no Maracanã, pelas 
oitavas de final da Libertadores.

atleta. O acordo financeiro, 
portanto, aconteceu na última 
quinta-feira, e os últimos de-
talhes estão sendo resolvidos 
para que haja a assinatura.

Tempo de contrato e valor 
de multa rescisória não serão 
entraves na negociação, pois 
os agentes de Hugo Souza não 
irão se impor à decisão do Fla-
mengo. O atual vínculo vai até 
agosto de 2023, e as duas op-
ções para o novo compromis-
so são até o fim de 2024 ou de 
2025. 

Já a multa rescisória atual 
é de 40 milhões de euros para 
clubes do exterior e R$ 40 mi-

Márcio Tannure 
desmentiu o médico 
da Seleção. Rodrigo 
Lasmar, e disse que 
lesão de Pedro foi  
de grau 2 e é grave

Flamengo

VENÉ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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 N Sem atuar pelo Flamengo há 
mais de dois meses, o zagueiro 
Rodrigo Caio pode retornar aos 
gramados terça-feira, contra o 
Racing, pela Libertadores. De 
acordo com o chefe do departa-
mento médico do clube, Márcio 
Tannure, o tratamento é intenso.

 N “Existe chances (de jogar). Va-
mos fazer todo esforço para que 
ele esteja em campo. É muito bom 
que se ressalte que são lesões di-
ferentes. Ele foi para a Seleção e 
voltou com lesão. Nós tratamos. 
Quando já estava voltando, por 
questão de fatalidade, teve outra 
lesão. Mas uma não tem nada a 

ver com a outra. E estamos tra-
tando”, afirmou.

 N Rodrigo Caio sofreu duas lesões 
diferentes e foi utilizado pela Se-
leção, após se recuperar de contu-
são pelo Flamengo. Tannure des-
cartou qualquer erro de avaliação 
por parte do clube:

 N “Ele estava na transição de uma 
lesão do joelho e teve uma lesão 
na panturrilha. São diferentes. 
Como pode avaliar que teve erro 
na carga? Foi uma fatalidade. A 
gente tem esse cuidado de fazer 
o controle de carga na transição, 
analisamos com GPS. A gente não 
gostaria que isso acontecesse”.

RODRIGO CAIO TEM CHANCES DE 

ENFRENTAR O RACING NA LIBERTA
Rodrigo 
Caio faz 
tratamento 
intensivo: 
mais de dois 
meses longe 
dos campos

FOTOS ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Valor da multa 
rescisória do 
goleiro Hugo 
Souza terá 
um aumento 
considerável

Flamengo
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Botafogo

ENTREVISTA BRUNO LAZARONI, EX-TÉCNICO DO BOTAFOGO

 N ODIA:  Quais são os seus 
planos para o futuro? Al-
gum clube já te procurou? 
Deseja continuar sendo 
treinador ou voltar ao cargo 
de auxiliar?

 L BRUNO LAZARONI: Nesse 
período, desde que eu saí do 
Botafogo, sondagens através 
de intermediários apareceram, 
mas nada oficial. Eu quero tra-
balhar em um projeto bacana, 
seja como treinador ou auxi-
liar, que tenha uma boa estru-
tura de trabalho e uma gestão 
profissional para conseguir de-
senvolver jogadores jovens e 
colocar em prática aquilo que 
penso sobre o futebol.

 N Clubes da Série A do fute-
bol brasileiro te sondaram?

 L Até o momento, não.

 N Como você classifica o 
treinador Bruno Lazaro-
ni? Quais são as principais 
qualidades?

 L Gosto de trabalhar em uma 
metodologia sistêmica, de 
ouvir e envolver todos os pro-
fissionais do clube. Gosto de 
treinos muito intensos, par-
ticipo muito das atividades, 
cobrando dos atletas compor-
tamento tático e intensidade. 
Gosto de ter um grupo coeso. 
Gosto de criar uma sensação 
em que todos se sintam par-
te do projeto. Gosto de criar 
uma espécie de capitães e não 
só um para que todos possam 
a ser mais participativos.

 N Você está aproveitando 
para fazer alguns cursos?

 L Tenho  proc urado  me 

desenvolver. Agora, eu tenho 
assistido mais jogos de ou-
tros clubes. Gostaria de viajar 
para a Europa, mas por con-
ta da pandemia ainda não é 
possível. Mas pretendo, em 
breve, fazer isso para conhe-
cer novas ideias e aprender 
ainda mais.

 N Como você analisa a sua 
saída do Botafogo? A con-
siderou justa?

 L Eu a vejo com muita na-
turalidade. Eu penso que as 
duas partes têm que estar sa-
tisfeitas. Claro que eu tenho a 
minha avaliação do trabalho 
como um todo. Estava com 
um aproveitamento de 53% 
no Brasileiro. Talvez, depois 
de uma partida ruim, o clu-
be entendeu que deveria ser 
interrompida a sequência 

 > Bruno Lazaroni trabalhou durante anos no Botafogo. Começou nas cate-

gorias de base, ocupou diferentes cargos, foi auxiliar permanente da comis-

são técnica do profissional e convidado para ser treinador da equipe, após a 

saída de Paulo Autuori. Porém, o período como técnico da equipe principal 

durou pouco, e ele foi desligado após seis jogos. A saída surpreendeu não 

só a Bruno Lazaroni, mas a jogadores e torcedores. Muitas dúvidas sobre o 

desligamento ficaram no ar, e a reportagem do Ataque fez uma entrevista 

exclusiva com o ex-comandante alvinegro para saber os bastidores da de-

missão de Lazaroni e quais são os seus projetos no período em que estiver 

sem clube. Detalhe: a entrevista foi feita antes de o Botafogo anunciar a saída 

de Ramon Díaz, que substituiu Lazaroni, e a chegada de Eduardo Barroca.

de trabalho. Vejo isso como 
natural. 

 N Hoje o Botafogo está na 
penúltima colocação do 
Brasileiro. Acha que o de-
sempenho seria melhor 
se você ainda estivesse no 
comando do time?

 L Se o clube optou, por ter 
perdido um jogo da Copa do 
Brasil, pela minha saída, en-
caro sem mágoa, sem rancor. 

Gosto de treinos 
intensos, cobrando 
comportamento 
tático e intensidade. 
Gosto de ter um grupo 
muito coeso”

‘Sem querer me gabar. 
Comigo, o Botafogo não 
estaria nessa condição 
VENÊ CASAGRANDE  | vene.casagrande@odia.com.br 
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Botafogo

Não é querer me gabar, mas é 
confiando no meu trabalho, 
na minha metodologia, na 
forma de gerir os atletas, na 
forma de gerir a comissão téc-
nica, o Botafogo não estaria 
nessa condição atual. Pelo que 
conheço do clube, pelo que co-
nheço do grupo, dos atletas, 
mas repito. O clube tem todo 
o direito de tomar as decisões 
que achar necessária. Agora 
é página virada, desejo muita 
sorte porque os jogadores não 

merecem essa situação, os jo-
gadores não merecem, os fun-
cionários também não. Fico 
na torcida para que consigam 
dar a volta por cima.

 N Durante a sua passagem 
como treinador, um fator 
chamou atenção, que envol-
veu Montenegro. Como você 
se sentiu quando ele disse 
que você tinha que ser de-
mitido ao dar a escalação do 
jogo contra o Cuiabá (jogo 
que decretou a demissão)?

 L Em algumas declarações, 
se mistura a parte passional, 
de torcedor, e a de dirigente. 
Posso concordar ou não, mas 
ele, como membro do Comitê 
de Gestão, tem essa prerroga-
tiva de dar a opinião que bem 
entender.

 N Você disse que espera 
proposta de algum clube, 
mas você teve o convite do 
Botafogo para voltar a ser 
auxiliar. Por que não acei-
tou o cargo quando decidi-
ram a sua saída do comando 
técnico?

 L Por eu ter passado um bom 
período no clube desde as ca-
tegorias de formação, com di-
versas funções até a chegada 
ao profissional como auxiliar 
fixo do clube, durante dois 
anos e meio, entendi que ha-
via se encerrado o ciclo quan-
do decidiram pela minha saí-
da como treinador. Entendo 

que eu preciso de novos desa-
fios para eu me desenvolver 
como profissional. Entendi 
que era o momento de encer-
rar esse ciclo.

 N Até que ponto a crise po-
lítica e financeira afetou o 
seu trabalho?

 L Eu acho que são situações 
que afetam qualquer traba-
lho. A gente tentava ao má-
ximo ficar fora desse tipo de 
situação, mas acaba que inter-
namente tem algumas conse-
quências. A parte financeira, 
o Botafogo já convive com isso 
há alguns anos. Os funcioná-
rios são os que mais sofrem 
com esse tipo de situação. 
Os jogadores sempre foram 
exemplares na condução do 

Talvez, depois de uma 
partida ruim, o clube 
entendeu que deveria 
ser interrompido o 
trabalho. Vejo isso 
como natural”

trabalho. Nunca deixaram de 
trabalhar. Não tem nada de 
criticar atletas nesse sentido. 
Sempre trabalharam muito. 
Importante frisar isso.

 N No jogo contra o Atlético
-MG, o Marcinho pegou a 
bola da mão de Honda para 
bater uma falta. Você acha 
que o japonês não tem papel 
de liderança? 

 L Não percebi nada nesse 
sentido. É um jogador que dis-
putou Copa do Mundo e tem 
muita experiência. Não acom-
panhei o jogo contra o Atlé-
tico-MG, mas nesse período 
que estivemos no comando, 
não tivemos problema com 
isso. Claro que a liderança 
dele é um pouco prejudicada 
por conta do idioma. Ele fala 
bem inglês, mas são poucos 
jogadores que falam inglês. 
Essa barreira dificulta que ele 
ponha em prática a liderança.

 N Qual é o principal pro-
blema do Botafogo?

 L A parte financeira. É uma 
dívida muito grande e que as-
fixia o clube a curto prazo. 

 N O clube pagou tudo que 
você tem direito desde a 
sua saída? 

 L Ainda não recebi. Tenho 
uma promessa que eles pos-
sam vir a cumprir no início do 
próximo mês. 

A parte financeira é 
um problema sério 
no Botafogo. Há uma 
dívida muito grande 
e essa crise pode 
asfixiar o clube em um 
curto prazo de tempo”

 N Em meio ao caos adminis-
trativo, financeiro e técnico, o 
Botafogo, penúltimo colocado 
no Brasileiro, anunciou ontem 
a demissão do técnico de Ra-
món Diaz, antes mesmo de sua 
estreia à frente do Glorioso, e a 
contratação de Eduardo Barroca. 

A diretoria alegou não poder 
esperar pelo argentino, que tem 

alta de uma cirurgia realizada no Pa-
raguai prevista apenas para 7 de de-
zembro. Barroca, que comandou o 
profissional em 2019, inicia hoje sua 
nova fase no clube - será o quarto téc-
nico em 22 rodadas na competição. 

Com 81% de risco de queda para a 
Série B, o Botafogo tem difícil missão 
para evitar seu terceiro rebaixamen-
to. Paulo Autuori, Bruno Lazaroni e 

Ramón Díaz, representado pelo 
filho e auxiliar, Emiliano, não ob-
tiveram êxito. Barroca terá uma 
inglória sequência contra Fla-
mengo, Internacional e São Paulo. 
Para piorar, Honda cogita ir em-
bora após a demissão de Ramón 
Díaz: “Inacreditável. Vou começar 
a pensar em sair se eles não me 
convencerem em alguns dias”.

SEM ESTREAR, RAMÓN DÍAZ É DEMITIDO. BARROCA VOLTA
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Vasco

Cano se torna o 
segundo maior 
artilheiro do 
futebol brasileiro
Atacante argentino ainda soma mais gols do 
que todo o elenco do Vasco na atual temporada

N
o dia em que o mundo 
se despediu de Diego 
Maradona, um outro 

argentino fez questão de ho-
menagear o ídolo com um gol: 
Germán Cano. O artilheiro 
marcou o seu quarto gol nos 
últimos quatro jogos e ratifi-
cou sua grande fase com a ca-
misa do Vasco. A vítima da vez 
foi o Defensa y Justicia, clu-
be do seu país, contra quem 
Cano anotou o gol do empate 
em 1 a 1, pela Copa Sul-Ameri-
cana, chegando a 20 bolas na 
rede em apenas 36 atuações 
na temporada. 

Agora, entre os jogadores 
que atuam por times da Série 
A do Brasileiro, apenas Thia-
go Galhardo, do Internacio-
nal, tem mais gols do que o 
centroavante cruz-maltino - 
o meia-atacante colorado já 
deixou sua marca 21 vezes. 
Outro número interessante 
que mostra a eficiência do ar-
gentino: Cano tem mais gols 
(20) do que todos os outros jo-
gadores do Vasco somados na 
atual temporada. A equipe de 
São Januário estufou as redes 
somente 39 vezes em 43 parti-
das, a pior marca entre os 20 
times que disputam a Série A.

VALENCIA NÃO VEM
Apesar da boa fase de Cano, a 
diretoria segue tentando re-
forçar o Vasco. Mas, ontem, le-
vou um ‘toco’ de Antonio Va-
lencia. Especulado na Colina, 
nos últimos meses, o lateral 
equatoriano, de 35 anos, acer-
tou com Querétaro-MEX. Ele 
chegou a abrir conversas com 
os dirigentes vascaínos, que 
haviam considerado a pedida 
salarial muito elevada.

Valencia também somou 
passagens por El Nacional-E-
QU, Villarreal-ESP, Huelva
-ESP, Wigan-ING, Manchester 
United-ING e LDU-EQU, úl-
timo time que defendeu. Nos 
Red Devils, o lateral tem mais 
de 300 jogos, com 25 gols ano-
tados e nove títulos, incluindo 
Campeonato Inglês, Copa da 
Inglaterra e Uefa Liga Europa. 
Pela seleção equatoriana, o jo-
gador tem 99 jogos e 11 gols.

AFP

Entre os jogadores que 
atuam por times da 
Série A do Brasileiro, 
Cano só está atrás  
de Thiago Galhardo,  
do Internacional

Cano marcou 
no Defensa y 
Justicia e fez 
seu quarto 
gol em quatro 
jogos seguidos 
pelo Vasco
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br
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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 / HOJE
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 

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

 n Sem Danilo Barcelos, Yuri, 
Digão e Muriel, além de Hud-
son, Michel Araújo, Nini e Egí-
dio, com covid-19, Odair Hell-
mann vai montando o esboço 
do time que vai enfrentar o 
Bragantino na segunda-feira. 
As novidades ficam por conta 
de Matheus Ferraz na zaga, Ju-
lião na lateral esquerda, André 
como volante e o trio de ata-
que com Lucca, Wellington Sil-
va e Marcos Paulo. Fred segue 
em transição. Vai ser compli-
cado, mas acho que esse time 
dá conta do recado...

FLUMINENSE VAI 
TER QUE SE VIRAR 

VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

UMA APOSTA CORRETA

A 
diretoria do Botafogo fez mudanças im-

portantes. Após a passagem relâmpago de 

Ramón Díaz, que se recupera de cirurgia e 

não voltaria rapidamente, promoveu o retorno 

de Eduardo Barroca, que fez bom trabalho em 

2019. Ele foi campeão brasileiro sub-20 com o Al-

vinegro (vários garotos estão no elenco principal 

hoje) e é hora de se apostar em quem conhece. 

Honda já publicou mensagem de que preten-

de deixar o clube se a diretoria não convencê-lo 

a ficar. A chegada de Barroca pode ajudar nas 

partes técnica e tática e no ambiente do clube. O 

japonês é querido e os jogadores que conhecem 

Barroca vão falar bem dele. Hora de os jogadores 

assumirem a responsabilidade e dar a vida em 

campo. A queda será um desastre, ainda mais 

para a nova administração, que assume em 2020. 

Vamos confiar em Barroca.

Eduardo Barroca em sua passagem anterior pelo Botafogo

 n O Vasco, desde janeiro de 
2020, é um time comple-
tamente carente de cria-
ção. Abel Braga, Ramon 
Menezes e, agora, Ricardo 
Sá Pinto. Sabe o que nunca 
mudou nesse tempo intei-
ro? O faro de gol do incrível 
Germán Cano (foto). São 
20 gols em um time total-
mente limitado. Não fosse 
o argentino, sem o míni-
mo exagero, a temporada 
do Vasco estaria sendo um 
desastre gigantesco. Que 
bela contratação!

GERMÁN CANO 
‘FEDE’ A GOL

ENTROSAMENTO VOLTANDO... 

 n “Nem precisa olhar”: foi o que disse o atacante Bruno 
Henrique sobre o trio ternura com Gabigol e Arrascaeta. 
Nem vou falar do Everton Ribeiro, a quem já rasguei elo-
gios demais na coluna. Mas os três realmente parecem estar 
recuperando a sintonia, aos poucos, de 2019. Vale lembrar 
que o título da Libertadores saiu dos pés deles. O Flamengo 
precisa, e muito, que isso aconteça.

AFP
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Fluzão de Odair Hellmann  
é unido e forte pelo esporte 
Técnico destaca o entrosamento do grupo e comenta sobre a crise financeira no clube

C
riticado há alguns meses, 
Odair Hellmann vem con-
quistando a confiança da 

torcida do Fluminense. Com 
elenco mais barato em relação 
a outras equipes que disputam 
o Campeonato Brasileiro, o Tri-
color está na quinta posição da 
tabela. Em entrevista à ‘ESPN’, 
o treinador creditou a boa fase à 
união do elenco e minimizou a 
crise financeira vivida no clube:

“O Fluminense tem uma difi-
culdade financeira muito gran-
de, expressado pelo presidente, 
por nós que estamos lá dentro. 
Sabedores dessa situação, nós 
tentamos trabalhar, nos dedi-
car muito para conseguir achar 
soluções para os problemas 
que iríamos encarar ao longo 
do ano. Foi assim no primeiro 
momento que eu sentei com o 
presidente, com o Paulo Angio-
ni”, disse Odair, que emendou:

“Estamos conseguindo, mas 
nós precisamos estar atentos 
e muito concentrados para 
nos mantermos competitivos, 
porque o campeonato é mui-
to difícil. Estamos focando nas 
soluções, estamos unidos. Jo-
gadores também se compro-
meteram com a ideia de jogo 
e a gente espera que isso con-
tinue”, completou o técnico do 
Fluminense.

Odair Hellmann também 
falou sobre a saída de Dodi do 
Fluminense. O jogador tem 
contrato até o fim do ano, mas 
por ter acertado a sua transfe-
rência para o exterior, foi afasta-
do do elenco. O técnico lamen-
tou o desfecho das negociações 
e a perda no plantel tricolor.

“Gostaria que ele conti-
nuasse com a gente, porque é 
um ótimo jogador, que estava 
muito bem e adaptado ao Flu-
minense. Mas acontece. O que 
eu preciso é encontrar solução, 
outro jogador que possa suprir 
essa ausência, talvez com outra 
característica, alguma adapta-
ção no estilo de jogo. Eu confio 
nos jogadores que temos para 
que possamos continuar nesse 
ritmo”, frisou Odair, que ainda 
vive com novo surto de Covid-19 
no time e lesões de jogadores 
importantes do elenco. 
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