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LLTE CUIDA, BRAGANTINO!

Fogão faz o duelo
dos desesperados
Quem vencer hoje sai da zona de rebaixamento

C

Vitor Silva/Botafogo

omo promessa é dívida, o
torcedor do vice-lanterna
Botafogo terá a chance avaliar a mudança de atitude anunciada pelo técnico Ramón Díaz a
partir do confronto com o 18º colocado Bragantino,hoje,às 20h,no
Nilton Santos.Na ausência do pai,
que se recupera de cirurgia na Argentina, o auxiliar Emiliano Díaz
terá os reforços de Diego Cavalieri,
Honda e Pedro Raul. Quem vencer sai da zona de rebaixamento.
No treino de ontem, Emiliano
fez os últimos ajustes.Além de Cavalieri,livre dos sintomas do novo
coronavírus,Honda e Pedro Raul,
recuperados de problemas musculares,o Glorioso ainda terá à disposição o volante Rentería e o atacante Rhuan. Duas novidades no
banco chamaram a atenção: Marcinho e Cesinha.
Recuperado de uma grave cirurgia no joelho direito,Marcinho
poderá fazer o primeiro jogo em
2020. Operado em janeiro, ele teve que fazer uma nova intervenção
em setembro, mas procurou mé- O japonês Honda é uma das esperanças do setor de criação do Bota
dicos fora do clube,fato que gerou
desgaste com a diretoria e dificulBOTAFOGO
BRAGANTINO
tou ainda mais a negociação pela renovação. Com contrato até o
Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo BenevenuCleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger
to, Kanu,Victor Luís; José Welison, Caio
e Weverson; Raul e Ricardo Ryller;
fim de dezembro, o lateral-direiAlexandre; Bruno Nazário (Éber Bessa),
Artur, Ytalo e Claudinho; Luis Phelipe
to,sondado pelo Corinthians,não
Keisuke Honda; Matheus Babi (Kelvin),
(Thonny Anderson).
deve seguir no clube em 2021,mas
Pedro Raul. Técnico: Emiliano Díaz
Técnico: Maurício Barbieri
pode ser útil na árdua batalha contra o fantasma da Série B.
Local: Nilton Santos (Engenhão)
OUÇA HOJE NA
Contratado ao Sport,Cesinha é
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA
SUPER RÁDIO TUPI
opção para o carente setor de cria-PR) Assistentes: Guilherme Dias Cami1280 AM + FM 96,5
ção e pode estrear. Ex-Vitória de
lo (FIFA-MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)
Setúbal-POR, o apoiador Éber
Horário: 20h
Locutor: Evaldo José
TV: Premiere
Bessa tem chance de receber a priComentarista: Gerson
meira chance como titular.
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Nova onda afoga Série A
das equipes. O perde e
ó nesta 21ª rodada
ganha será constante
do Brasileiro que
S
até o final e sairá camtermina esta noite pasDaniel Castelo Branco

sou de 50 o número de
ausentes, entre jogadores e membros das comissões técnicas contaminados pela Covid-19.
O Santos teve que improvisar uma equipe e
um comando para enfrentar o Inter,o Coritiba ainda não sabe com
quem poderá contar hoje diante
do Bahia.Acrescente a isso ausências por lesões, suspensões, convocações para as diversas seleções
e encontrará a explicação para a
irregularidade no desempenho

peão quem superar as
dificuldades para alcançar o ponto mais alto do
pódio.Além de competência, precisará de sorte.A segunda onda é real
e o vírus um adversário
imprevisível. Jorge Sampaoli (foto) no Atlético Mineiro, Rogério
Ceni no Flamengo, Abel Braga
no Inter e Fernando Diniz no São
Paulo, hoje cotados entre os favoritos, não sabem em que condições suas equipes chegarão na
bandeirada final.

CANARINHO NA MUDA
LLFechando a rodada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, Brasil e
Uruguai se enfrentarão amanhã, em Montevidéu. Tite terá
a dura missão de fazer a equipe
mostrar melhor desempenho
do que na pálida apresentação

da última sexta-feira, diante da
Venezuela. Sem ser uma potência, os uruguaios com Cavani e Suárez estão furos acima. Será preciso mais vontade.
Sem Neymar, o Canarinho fica
murcho, não canta e nem encanta, parece na muda.

PEDALADAS
Com dois gols de Cano,
quebrando um longo jejum, o Vasco ganhou do
Sport por 2 x 0. Primeira
vitória do português Sá
Pinto no comando.
LLDepois que a rapaziada
do VAR apareceu com imLL

pedimento por “ombro
externo”, larguei.
LLPedro é mais um que vai
servir à Seleção e é devolvido lesionado. CBF deveria ser responsável pelos
prejuízos. Usa o brinquedo e devolve quebrado.

BOLA DENTRO

Exemplo de determinação, superação e fixação por grandes conquistas,
o inglês Lewis Hamilton venceu o GP
de F1 da Turquia sagrando-se heptacampeão do mundo.

LL

BOLA FORA

Torcedores desenvolvem o hábito
de ir para o entorno dos estádios para
prestigiar seus jogadores. Polícia programa armar barreiras para impedir
aglomerações.
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