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esportes

LLFluminense

LLBOTAFOGO

Parada duríssima
contra o líder

Babi reencontra
o Grêmio no Sul

Tricolor pode ter reforço no ataque contra o Galo

O

Fluminense pode ter
um reforço na importante partida de hoje,
às 21h30, no Minerão, contra
o Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro. O nome do
atacante Lucca foi registrado
ontem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o jogador está à disposição do técnico Odair Hellmann.
Contratado no dia 30 de setembro, Lucca vem treinando
com o elenco há dias, mas esperava a abertura da janela de
transferências internacionais
para ser registrado. Ele estava
no Al-Khor, do Qatar. O atacante assinou contrato até abril de
2022. Lucca utilizará a camisa 7.

Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Pagamento de atrasados
Ontem, o Tricolor teve uma
boa notícia fora do campo. A diretoria pagou 75% dos salários
de agosto a jogadores, funcionários, pessoas jurídicas e bolsistas.
Com isso, a dívida agora engloba
os 25% restantes, além dos vencimentos de setembro.
O Flu ainda tem em aberto com os atletas os direitos de
imagem. Neste caso, o valor a ser O atacante Lucca assinou contrato com o Tricolor até abril de 2022
pago corresponde aos meses de
junho, julho, agosto e setembro.
ATLÉTICO-MG
FLUMINENSE
Vale lembrar que nem todos os
jogadores recebem isto.
Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e
Muriel; Calegari, Nino, Digão e Egídio;
Guilherme Arana; Allan (Hyoran), Jair
Hudson, Dodi e Nenê; Fernando PaÉ comum no Fluminense
e Nathan; Sávio (Marrony), Keno e
checo, Yago Felipe e Fred.
o pagamento em parcelas dos
Eduardo Sasha.
Técnico: Odair Hellmann
salários. A prática foi feita nos
Técnico: Jorge Sampaoli
meses de dezembro, janeiro, fevereiro, entre outros, às vezes
Local: Mineirão
OUÇA HOJE NA
em duas vezes, às vezes em três.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
SUPER RÁDIO TUPI
O clube chegou a ter salários
Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e
1280 AM + FM 96,5
em dia neste ano, mas não conLuiz Alberto Nogueira (SP)
seguiu manter o compromisso.
Horário: 21h30
Locutor: Odilon Júnior
TV: Globo e Premiere
A folha total do elenco tricolor
Comentarista: Dé Aranha
gira em torno de R$ 5 milhões.

Atacante trocou Porto Alegre
pelo Rio por causa do frio
O frio de Porto Alegre encurtou a passagem do promissor Matheus Babi pelas categorias de base do Grêmio, entre
2016 e 2017. Se era de calor que
o atacante precisava para deslanchar, não haveria clube
melhor para defender do que
o Botafogo. Xodó da torcida,
o camisa 11 é o trunfo alvinegro na visita ao Tricolor Gaúcho, hoje, às 19h15, na Arena
do Grêmio.
Engana-se quem pensa que
a estatura define o futebol de
Babi. Apesar da força no jogo
aéreo, o atacante, de 1,91m,
tem evoluído e mostrado qualidade com a bola nos pés. Titular, tem acompanhado a
disputa de Pedro Raul e do
marfinense Kalou pela outra
vaga no ataque. Com cinco gols
pelo Glorioso, Babi é uma das
esperanças para esquentar o
jogo no Sul.
Embalado pelas vitórias sobre Palmeiras e Sport, o Botafogo pretende manter o saldo
positivo na visita ao Grêmio. O
técnico Bruno Lazaroni contará com os reforços caseiros de
Cícero, reintegrado ao grupo
na semana passada, além do

Vitor Silva /Botafogo / DIVULGAÇÃO

Babi é esperança de gols, hoje

zagueiro Wesley e do volante Romildo, formados na base
do clube.
Marcelo Benevenuto e Rafael Foster, suspensos, são os
desfalques em Porto Alegre.
Convocado pela seleção do
Paraguai, Gatito Fernández é
outra baixa.

GRÊMIO

BOTAFOGO

Vanderlei; Orejuela (Ferraz), Geromel
(Rodrigues), Kannemann e Cortez (Diogo); Lucas Silva, Matheus Henrique e
Robinho (Maicon); Alisson, Pepê e Diego
Souza. Técnico: Renato Gaúcho

Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa
e Victor Luís; Guilherme Santos, Caio
Alexandre e Honda; Rhuan, Matheus
Babi e Pedro Raul.
Técnico: Bruno Lazaroni

Local: Arena do Grêmio
Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)
Assistentes: Danilo Manis (SP) e Daniel
Marques (SP)
Horário: 19h15
TV: Premiere

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: Bruno Cantarelli
Comentarista: Rubem Leão

