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Chama acesa na
Sul-Americana

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Vascão encara o Defensa y Justicia, fora de casa

S

Rafael Ribeiro/ Vasco

e a situação no Campeonato Brasileiro preocupa —
o Vasco briga para sair e se
afastar da zona de rebaixamento
—, na Copa Sul-Americana o Gigante da Colina mantém acesa a
chama da esperança de um título na temporada. Hoje, às 21h30,
no Estádio Norberto Tomaghello,
em FlorencioVarela,o desafio será
contra o Defensa y Justiça, da Argentina,compromisso de ida oitavas de final. A volta será na próxima quinta-feira,em São Januário.
Na Sula, o Vasco tem retrospecto favorável contra ‘hermanos’. Na única vez que teve pela
frente equipes do país, o Cruzmaltino levou a melhor: em
2007, quando enfrentou o Lanús,
e perdeu por 2 a 0 no jogo de ida,
na Argentina, mas na Colina inverteu o placar, venceu por 3 a 0
e se classificou com autoridade.
OVasco vem em momento inconstante na SérieA,com um empate, uma vitória e uma derrota.
Além disso, há outro problema,
uma vez que o novo coronavírus
tirou 11 atletas dos próximos compromissos. Nomes como Ulisses,
Tiago Reis,Talles Magno,Benítez,
Fernando Miguel e Werley conti- Seguro, Lucão substitui Fernando Miguel hoje mais uma vez
nuam desfalcando a equipe, que
não poderá ser comandada por
DEFENSA Y JUSTÍCIA
VASCO
Ricardo Sá Pinto, que também
testou positivo para a doença.
Ezequiel Unsain; Rius, Frías, PareLucão; Léo Mattos, Miranda, Ricardo
des, Néstor Breitenbruch e Coacci;
Graça e Leandro Castan e Henrique;
Apesar disso, a equipe caNelson Acevedo, Nicolás Fernández,
Marcos Júnior, Leonardo Gil, Carlirioca tem boas notícias. ReGabriel Hachen e Leguizamón; Merennhos; Gustavo Torres e Germán Cano.
cuperados após cumprirem
tiel. Técnico: Hernán Crespo
Técnico: Alexandre Grasselli
o isolamento social, Ribamar,
Carlinhos e Fellipe Bastos deLocal: Estádio: Norberto Tomaghello
OUÇA HOJE NA
vem ficar à disposição para o
Árbitro: Andrés Matonte (URU)
SUPER RÁDIO TUPI
jogo de logo mais. O Vasco deAssistentes: Carlos Barreiro (URU) e
1280 AM + FM 96,5
verá ser comandado por AleMartin Sopp (URU)
xandre Grasseli, ex-treinador
Horário: 21h30
Locutor: Evaldo José
TV: Conmebol TV
da equipe Sub-20, que agora é
Comentarista: Gerson
auxiliar do Cruzmaltino.

Trabalho do treinador agora já dá resultados nas Laranjeiras

Odair se recusa
a deixar o Flu
Portal afirma que um clube brasileiro
ofereceu salário dobrado ao técnico
Em boa fase no comando do
Fluminense, o técnico Odair
Hellmann despertou interesse de outros clubes. De acordo
com o portal NetFlu, um clube
brasileiro ofereceu um salário
duas vezes maior do que recebe
hoje para tirá-lo das Laranjeiras,
com contrato até final de 2021.
No entanto, o treinador preferiu não seguir com as conversas.
Há algumas semanas, o nome de Odair Hellmann também esteve ligado com um
clube do mundo árabe, mas o
técnico também recusou a investida. O desejo de Mário Bittencourt, presidente do clube,
e da maioria da alta cúpula do
Tricolor é de renovar o contrato do comandante até 2022,
quando se encerra o mandato
de Bittencourt no Fluminense.

Atual quinto colocado no
Campeonato Brasileiro, com 35
pontos, o trabalho de Odair demorou para dar resultado, mas
ele já eliminou boa parte da desconfiança dos torcedores, que
pegaram no seu pé depois das
eliminações na Copa do Brasil
e na Copa Sul-Americana.
Desfalque
Para a partida contra o Bragantino, na próxima segundafeira, no Maracanã, quando a
equipe pode até acabar a rodada no G-4, o zagueiro Digão já
está fora. O jogador foi diagnosticado com o novo coronavírus
e foi colocado em isolamento
pelo departamento médico do
Fluminense. Recuperado da Covid-19, Fernando Pacheco pode ficar à disposição para o jogo.

