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LLLIVRE NO MERCADO

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

Ex-volante do Fla
PARA NINAR NENÉM
na mira do Fogão A
Jonas já foi comandado pelo técnico Ramón Díaz

O

Botafogo definiu o volante Jonas como alvo
e último reforço que
tem direito a inscrever para a
sequência do Brasileirão. Conhecido do público carioca
pela passagem pelo Flamengo,
ele estava Al Ittihad, da Arábia
Saudita. A negociação está em
curso e pode ser fechada até o
início da próxima semana.
Jonas, de 29 anos, pediu a rescisão com o clube saudita em
outubro, alegando atraso de salários. Livre no mercado, ele chegaria sem custos. No Oriente
Médio, ele trabalhou com técnico Ramón Díaz, que aprova sua
contratação. Com Rafael Foster,
zagueiro de origem, Zé Welison
e Caio Alexandre como principais opções para o setor, o Glorioso tratava a chegada de mais
um volante como prioridade.
Em Teresina, sua cidade natal,
Jonas manteve a rotina de treinos
com a supervisão de profissionais. Contratado pelo Flamengo em 2015, ele não se firmou na
Gávea e foi emprestado três vezes
(Ponte Preta, Coritiba e Dínamo
Zagreb,da Croácia) antes da transferência definitiva para o clube
saudita,por cerca de R$ 9 milhões.
Já o volante João Paulo não
retornará ao Botafogo ao fim do
empréstimo com o Seattle Sounders-EUA, que deve comprá-lo
ao fim do empréstimo em dezembro. O Alvinegro recebeu
cerca de R$ 5,2 milhões pelo empréstimo e repassou parte ao Santa Cruz-PE. Pela venda, o valor é
de U$ 1,25 milhões (em torno de
R$ 6,8 milhões). O Botafogo tem
direito a 60% (cerca de R$ 4 milhões), com os outros 40% indo
para o Santa Cruz.

Al Ittihad / Divulgação

Seleção penou para vencer a
Venezuela por 1 a 0, com gol
achado por Firmino (foto). Lenta,
sem imaginação e incapaz de assustar o goleiro adversário, só não
nos deixou dormir ainda no primeiro tempo por causa dos berros de Tite na área técnica, parecendo mais um animador de festa
infantil. A Venezuela limitou-se
a se defender e não teve grandes
dificuldades para anular um ataque inoperante que se confundia
sozinho. Ficou claro que o time
brasileiro continua dependente
de Neymar.Sem ele,se revela uma
equipe comum, capaz de se enrolar diante de qualquer adversário,
até mesmo da Venezuela. Nada
que assuste com relação à classificação para a Copa do Catar. Nes-

sa turma medíocre, mesmo com
todos os problemas, o Brasil, pela
tradição, disputa a liderança com
a Argentina e o Uruguai, os três
que se destacam no continente.
O problema virá depois, na hora
da verdade, quando soltarem os
cachorros grandes.

SEMPRE ELE
Foi a vez de a Argentina sofrer
nas garras do VAR, na partida de
quinta-feira, na La Bombonera,
pelas Eliminatórias.Jogo empatado em 1 a 1 e o Paraguai escudado
com uma defesa dura e bem montada; Lionel Messi consegue furar
o bloqueio e marcar o gol que da-
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PEDALADAS

Jonas, de 29 anos, pediu a rescisão com o clube saudita em outubro

A Colômbia toma de 3 a 0
do Uruguai, em casa, e o clima, que era tenso, esquentou de vez. Galera cobrando
mudanças. O Equador ganhou da Bolívia, em La Paz,
por 3 a 2. Olho nele.
LLBotafogo, ainda sem o técLL

Emiliano Diáz comanda o time
LLA cirurgia de Ramón Díaz, técnico do Botafogo, foi considerada um sucesso na manhã de
ontem. Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico do treinador, acompanhou o procedimento cirúrgico e embarcou para o Rio, onde
comandará o treino de hoje. O
treinador vai ficar de repouso por
alguns dias enquanto se recupera
da retirada de um nódulo na garganta.Desta forma,Emiliano Diáz
comandará a equipe amanhã, às

20h, contra o Bragantino, no Estádio Nilton Santos.
O meia José Welison, falou à
TV oficial do clube sobre o confronto e a nova comissão técnica.“É um prazer enorme receber
esses caras com experiência grande no futebol. Eles vêm trazendo
um novo trabalho para a equipe.
Estamos procurando absorver o
mais rápido possível para colocar
em prática tudo que eles vêm passando nesses quatro dias”, disse.

ria a vitória. Só que não: gol anulado. O VAR rebobinou a fita até
achar uma falta no meio do campo, muitos lances atrás. Em breve,
terão que instalar o VAR do VAR
nas delegacias de polícia para fiscalizar e prevenir os atos que sugiram supostos desvios de conduta.

nico Rámon Díaz, afastado
sem assumir para se submeter a uma cirurgia, encara o
Bragantino fechando a rodada, amanhã, no Niltão.
LLNa terça-feira, confronto
entre Brasil e o Uruguai de
Cavani e Suárez.

BOLA DENTRO

O Flamengo comemorando hoje
125 anos de glórias, grandes conquistas e inestimáveis serviços sociais e
esportivos prestados ao esporte nacional. Parabéns, Nação.

LL

BOLA FORA

Seleção faz novos testes para Covid-19 antes de entrar no Uruguai
e parece que está tudo bem. Já em
termos de bola, o time que testou negativo precisa melhorar.
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