14

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 3/7/2019

LLAPÓS ATUAR APENAS POR 14 MINUTOS
PELA CHAPECOENSE, EM MARÇO, O MEIA
MARCOS VINICIUS FOI DEVOLVIDO AO FOGÃO

esportes

LLEfeitos da crise no Fluzão

LLcalibragem de pulmões
VITOR SILVA/SS PRESS

Dia de apagão
na base de Xerém
Diretoria corre pra pagar conta e luz é religada

A

Fluminense / Divulgação

Lucas Merçon / Fluminense

crise financeira continua
fazendo estragos no Fluminense. Desta vez, os
prejudicados foram os jogadores da base. Por falta de pagamento, o fornecimento de energia no
CT de Xerém foi cortado na segunda-feira e os jovens que dormem lá foram transferidos para
a Associação de Aposentados e
Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB), próxima ao local,
segundo o site NetFlu. Pega de
surpresa, a diretoria correu para
quitar a dívida no mesmo dia,mas
a situação só foi resolvida ontem.
A sede de Laranjeiras foi outra
que correu risco de corte de energia. Entretanto, a dívida foi paga
também a tempo na segunda-feira. A situação desagradável aconteceu um dia antes de Xerém receber uma de suas principais joias.
De férias no Brasil, o lateral Marcelo,do Real Madrid-ESP,visitou o
CT, cumprimentou funcionários
e tirou fotos com os jovens jogadores.Ontem,o zagueiro Marlon,
outra cria do Flu e que hoje defen- Marcelovisitouabase,emXerém,eMarlonestevenoCTdaZonaOeste
de o Sassuolo-ITA,visitou o CT da
Barra.Ambos foram presenteados
com o novo manto tricolor.
Outro problema financeiro a
ser resolvido com urgência pela
LLAntes de visitar a garotadiretoria é o pagamento de salára, e se recusou a realizar o
rios atrasados. Ao quitar apenas a
da e funcionários do Flu- teste do bafômetro. Além
dívida com Pedro para evitar que
minense, o lateral-esquer- da multa, Marcelo não popudesse ir à Justiça, o Flu não deu
do Marcelo acabou sendo derá dirigir no território
prazo ao restante dos jogadores.
multado em R$ 2.934, além nacional pelo período de
“Não foi passado para nós,saiu na
de ter a sua carteira de ha- um ano e vai ter que refazer
imprensa. Se for verdade, o grupo
bilitação apreendida. Cam- o processo para conseguir
entende. Temos que seguir com
peão carioca pelo Tricolor nova habilitação. O lateral
cabeça boa, e nos preocupar em
em 2005, o jogador foi pa- -esquerdo, de 31 anos, teve
treinar e ganhar jogos. Essa parte
rado em uma blitz da Ope- uma temporada abaixo da
quem tem que resolver é a diretoração Lei Seca, na Lagoa média na Espanha e ficou
ria”,desconversou o apoiador DaRodrigo de Freitas, Zona ausente da lista de Tite panielzinho,que desconversou sobre
Sul do Rio, na segunda-fei- ra a Copa América.
a possível saída do companheiro.

Marcelo perde habilitação

Diego Souza se empenha no treino: foco no condicionamento

Fogão quer ter
mais fôlego
Técnico Eduardo Barroca utiliza o
tempo para melhorar a parte física

A

pós o técnico Eduardo
Barroca ter reforçado
a necessidade de o Botafogo manter a posse de bola nas partidas, o comandante
agora dedica boa parte dos treinamentos à parte física, uma vez
que o grupo tem demonstrado
um desgaste intenso na reta final dos jogos, mesmo quando
está em vantagem no marcador.
O comandante tem aproveitado a pausa do Campeonato
Brasileiro para a disputa da Copa América para aumentar o fôlego alvinegro, que, além da Série A, ainda tem a fase decisiva da
Copa Sul-Americana pela frente.
Ontem, por exemplo, as atividades do clube de General Severiano foram realizadas em
período integral,com treinamentos concentrados em diferentes
setores. O objetivo é potencializar os estados físico e tático dos
atletas. Na parte da manhã, o treino foi na academia e, de tarde, no
anexo do Estádio Nilton Santos.

Como Barroca tem usado o
tempo disponível em campo
para simular situações de pressão — tanto na defesa quanto
no ataque —, a exigência de que
o Botafogo esteja com os pulmões em dia é cada vez maior.
Ídolo internado
Campeão do mundo em
1970, o ex-atacante Roberto
Miranda, um dos grandes nomes da história do Alvinegro,
foi internado ontem na Casa de
Saúde Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa, bairro de
Niterói. O ex-atleta sofreu um
aneurisma e seu estado de saúde é considerado estável.
Conhecido pelo apelido de
Vendaval,por causa da sua velocidade, Roberto Miranda ficou dez
anos no Glorioso, onde iniciou a
carreira e foi tricampeão carioca.
Ele é o nono maior artilheiro da
história do clube, com 154 gols.
Roberto também defendeu o Corinthians e o Flamengo.

