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Ramón Díaz será
apresentado
Técnico argentino ficará afastado por 10 dias

O

sotaque portenho tomará conta de vez do Botafogo a partir da tarde de hoje, quando o técnico Ramón Díaz
terá o primeiro contato com o grupo de jogadores. Depois, em uma
entrevista coletiva virtual,ele conversará com a imprensa. Feitas as
apresentações,Don Ramón,de 61
anos, ficará fora do Brasil por 10
dias para fazer uma cirurgia.
A nova comissão é que vai
assumir os trabalhos e preparar o time para o próximo
compromisso do Botafogo no
Brasileiro, dia 16, às 20h, contra
o Bragantino, no Niltão. O argentino só deverá estrear à beira do campo diante do Fortaleza, no dia 22, pela 22ª rodada.
Com uma campanha ruim
no Campeonato Brasileiro, o
Alvinegro entrou na zona de
rebaixamento depois da derrota para o Bahia — 1 a 0, gol de
Rodriguinho em pênalti inexistente já nos acréscimos da partida. Da nova comissão, apenas o
auxiliar Osmar Ferreyra esteve
na Arena Fonte Nova para observar o desempenho da equipe.

Reprodução

Irritação
Depois de a diretoria alvinegra reclamar da atuação do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes,
responsável pela marcação do
pênalti inexistente contra o Bahia, a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) escalou o mesmo
árbitro para trabalhar no compromisso diante do Massa Bruta. Ele será o assistente 1 do VAR.
O árbitro de campo será o paranaense Rodolpho Toski Marques,
do quadro da Fifa, auxiliado por
Guilherme Dias Camilo (Fifa/
MG) e Ivan Carlos Bohn (PR).
RamónDíazsódeveestrearàbeiradocampodia22,contraoFortaleza

O volante Hudson quer continuar no Flu para a próxima temporada

Fluminense quer
segurar Hudson
Clube das Laranjeiras ainda não
conversou com o São Paulo
Adaptado ao Fluminense
e ao Rio de Janeiro, o volante
Hudson pretende continuar
nas Laranjeiras por mais tempo. Ele, no entanto, está emprestado pelo São Paulo até o
dia 31 de dezembro e as conversas por uma possível renovação sequer começaram.
Com a proximidade da escolha de um novo presidente,
o clube do Morumbi só deve
decidir a questão quando conhecer o seu novo presidente.
A diretoria do Time de
Guerreiros já fez contatos
com a equipe que gerencia a
carreira do volante e deixou
claro que gostaria de mantê
-lo no clube para 2021. Hud-

son é um dos líderes do grupo comandado por Odair
Hellmann e conta com a admiração da comissão técnica
e da diretoria.
O ponto que pesa a favor de
uma continuidade no Fluminense é que Hudson não faz
parte dos planos do São Paulo. O técnico Fernando Diniz,
inclusive, referendou o empréstimo ao Tricolor das Laranjeiras, onde trabalhou no
ano passado. Mas o treinador
não tem seu emprego garantido com o próximo presidente
e por isso todos preferem esperar o resultado das eleições e
a escolha de um novo comandante para o time.

