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LLAPÓS PERÍODO DE DESCANSO

Gatito em versão 2020
Goleirão do Bota volta das férias. Pré-temporada começa hoje

O

Botafogo ganhou um
reforço e teve uma
perda para a pré-temporada em Domingos Martins, no Espírito Santo, que
começa a partir de hoje. Se o
goleiro Gatito Fernández retornou após ganhar uns dias
a mais de férias — já até treinou ontem, no Nilton Santos —, o lateral-direito Marcinho, um dos destaques de
2019, pode precisar passar
por cirurgia no joelho direito.
Marcinho sofreu uma entorse no treino de quintafeira e será avaliado sobre a
gravidade da lesão por um
médico particular. No exame realizado na sexta-feira,
foi constatada outra lesão no
joelho direito, também ocasionada por uma entorse sofrida em novembro.

Em entrevista ao canal oficial do clube, o técnico Alberto Valentim comentou sobre
a montagem do elenco para
2020. Para ele, o Botafogo está se fortalecendo, apesar das
perdas. “Gostei muito que a
maioria dos jogadores ficou.
Infelizmente, perdemos o Gabriel, gostaríamos que ele continuasse. A gente tem que entender o momento financeiro
do clube, mas estou muito feliz com quem chegou para fortalecer o elenco este ano.”
Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Glorioso foi
eliminado ao perder por 2 a 0
para o Botafogo-SP. Com isso, a equipe sub-20 vai participar das primeiras rodadas
do Campeonato Carioca, enquanto os profissionais alongam a pré-temporada.

Vitor Silva / Botafogo

R. Gaúcho
é operado
O técnico Renato Gaúcho, de 57 anos, foi submetido a uma cirurgia no
coração no hospital Copa Star, em Copacabana,
ontem. A operação foi
um sucesso. Renato permaneceu em observação
e deve receber alta hoje.
A tendência é que o técnico do Grêmio fique de
repouso e afastado das
suas atividades ao longo
da próxima semana.
LL

GLOBO
Esporte Espetacular
10h (vivo)
SPORTV

Gatito Fernández voltou das férias e treinou ontem no Niltão

América é atropelado na Seletiva
Nova Iguaçu faz 4 a 0 no Rubro. Macaé e Portuguesa jogarão o Carioca
nação de outros resultados
— derrotas do Americano e do
Macaé. Nos outros jogos, tudo
estava a favor do Rubro, mas,
em campo, ele não colaborou.
O time da Baixada Fluminense
enfiou 4 a 0, com gols de Filipe Silva, Canela (dois) e Fábio
Henrique. O América acabou
de ser campeão da Série B do
Rio e pode voltar para ela.
Já o Macaé se classificou
após um empate suado no Ferreirão. O time do Norte Fluminense perdia para a Portuguesa, já classificada, por 2 a 0 até o
intervalo, mas buscou o empate na etapa final — Maranhão

rapidinha...

HOJE NA TV

LLTUDO DEFINIDO

Tudo definido no Campeonato Carioca. A Seletiva chegou ontem à sua última rodada e o América, que ainda tinha
chances de classificação, sofreu
uma goleada do Nova Iguaçu
por 4 a 0, terminando na penúltima colocação — vai jogar o Grupo X. O Macaé, que
empatou em 2 a 2 com a Portuguesa, está classificado para
o Campeonato Carioca ao lado justamente do time da Ilha
do Governador, que encerrou
o torneio na liderança.
O América enfrentou o Nova Iguaçu no Laranjão precisando da vitória e da combi-
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e Gedeil marcaram. O Macaé
chegou aos sete pontos e terminou a Seletiva como o segundo
colocado. Por isso, fará sua estreia no Cariocão contra o Flamengo, dia 18. Já a Portuguesa, vencedora da Seletiva, faz a
primeira rodada da Taça Guanabara contra o Madureira, em
Conselheiro Galvão.
Em Nova Friburgo, o Friburguense venceu o Americano por 1 a 0 (gol de Raniel), mas
nenhum dos dois se classificou.
Ambos jogarão o Grupo X ao lado de Nova Iguaçu e América. Os
dois últimos do grupo da morte
cairão para a Série B.

ANDRÉ OLIVEIRA / DIVULGAÇÃO

Copa SP de Futebol Jr
Grêmio x União (MS)
10h45 (vivo)
Atlético-MG x ABC (RN)
13h40 (vivo)
Sertãozinho (SP) x Palmeiras
15h45 (vivo)
Vasco x Náutico
18h (vivo)
São Paulo x Flamengo (SP)
20h30 (vivo)
Troca de Passes
23h (vivo)
FOX SPORTS
Central Fox
21h (vivo)
A Última Palavra
23h (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Bournemouth x Watford
10h50 (vivo)
Supercopa da Espanha
Real Madrid x Atlético de Madrid
(final)
14h55 (vivo)
Linha de Passe
21h (vivo)
ESPN
Campeonato Inglês
Aston Villa x Manchester City
13h20 (vivo)

Portuguesa comemora gol

