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LLO ATACANTE PEDRO AGORA ENTROU NO
RADAR DO BENFICA, DE PORTUGAL, QUE TERIA
INICIADO CONVERSAS COM OS SEUS AGENTES

esportes

LLsituação financeira não ajuda

Corrida contra o tempo
Tricolor sai em busca de um goleiro após suspensão provisória de Rodolfo

M

esmo em crise financeira, o Fluminense se vê
pressionado a encontrar uma solução para o gol após
a suspensão temporária de Rodolfo. A busca da nova diretoria
por um reforço para a posição já
acontecia antes de o goleiro reserva ser flagrado no exame antidoping — sob suspeita de uso de cocaína — e se tornou mais urgente.
A primeira opção é Walter, do

Corinthians, mas as negociações
esbarram na preocupação com
os constantes salários atrasados
do Tricolor das Laranjeiras. Com
contrato até o fim do ano, o goleiro não está nos planos do clube
paulista e poderia ser liberado, só
não está convencido pela questão
financeira, mesmo com a possibilidade de ser titular e de assinar
um contrato longo. A diretoria
também analisa outras opções.

O Fluminense conta com Agenor e Marcos Felipe e não há garantia de um novo nome até a
volta do Campeonato Brasileiro. Rodolfo teve o contrato com
o clube suspenso por causa da
sua situação e nem mesmo poderá treinar com os companheiros,que mostraram preocupação
e tentaram dar apoio a ele.
A direção tratou o assunto na
segunda-feira e se colocou à dis-

posição de Rodolfo tanto na parte
psicológica quanto na jurídica. O
goleiro, por ser reincidente, pode
pegar até quatro anos de suspensão, mas ainda será julgado pelo
Comitê Disciplinar da Conmebol.
Retorno próximo
Recuperado de uma fratura na fíbula da perna esquerda, problema ocorrido ainda
no Campeonato Carioca, o

zagueiro Digão falou em tom
de alívio sobre poder voltar aos
treinos. “Foi um período complicado. Foi muito difícil. Três
para quatro meses. Sofrimento, dor, volta. Mas estou curado, treinei bem e é só focar na
volta agora. Segundo semestre vai ser apertado e temos de
voltar fortes para fazer os pontos necessários no Brasileirão”,
destacou o defensor.

Reprodução do Instagram

Pablo Dyego
quer chance

Camisa do Flu para Messi
LLA diretoria do Fluminense
aproveitou a presença da seleção da Argentina, ontem,
em seu Centro de Treinamento (CT), na Zona Oeste,
para repetir a ação de marketing que fez sucesso com
a delegação do Uruguai, na
terça-feira passada. Ao contrário dos jogadores da Celeste, os ‘hermanos’ foram

bem mais frios ao receber as
camisas tricolores com seus
nomes. O zagueiro Thiago
Silva, do Paris Saint-Germain, da França, e da Seleção Brasileira, aproveitou
para brincar na foto do craque argentino Messi postada na conta oficial do Flu no
Instagram. “Tranca o Messi
aí no CT”, escreveu.

TNB TRANSPORTES LTDA

Torna público que recebeu da PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI a
Averbação da Licença Municipal de Operação Nº 0309/2018, com validade até 10
setembro de 2023, para operar a atividade de garageamento, armazenamento e
logísticas de cargas, situado a Estrada Municipal São João de Meriti, Nº 648-A, / Centro
/ São João de Meriti. (Processo Nº 19948/2011).

Sem chances sob o comando do técnico Fernando Diniz, o atacante Pablo
Dyego andou estudando
ofertas que recebeu nas últimas semanas, durante a
pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América, para deixar o
clube das Laranjeiras. Seu
empresário, Marcelo Fischel, no entanto, avisa que
a prioridade do jogador é
continuar no clube.
“O Fluminense foi procurado por algumas equipes, mas o desejo do Pablo é
jogar pelo Fluminense. Ele
renovou o contrato no ano
passado e tem confiança
de que a oportunidade vai
surgir. Agradecemos a todos que procuraram pelo
jogador, mas recusamos as
ofertas”, disse o agente.
Revelado na base, em
Xerém, Pablo Dyego, de
25 anos, voltou ao Fluminense em 2017, após passar por vários times no exterior. Seu clube anterior
foi o SF Deltas, dos EUA.

LL

Messi examina as camisas do Tricolor com os nomes dos ‘hermanos’

