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LLFORA DOS PLANOS DO SÃO PAULO, O MEIA
NENÊ RETOMOU AS CONVERSAS COM A
DIRETORIA DO TRICOLOR DAS LARANJEIRAS
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LLsolidez no gol

LLAJUSTES FINAIS

Muriel assina e já treina

Vascão
calibra a
pontaria

Irmão mais velho de Alisson diz que quer fazer história no Tricolor

P

rimeiro reforço da gestão de
Mário Bittencourt, Muriel
foi apresentado oficialmente como reforço do Fluminense
para a sequência do Campeonato
Brasileiro e da Sul-Americana. O
goleiro, de 32 anos, assinou até o
fim de 2021 e elencou os motivos
pelos quais trocou o Belenenses,
de Portugal, pelo Tricolor.
“É uma honra vestir essa camisa. Eu vim de férias para o Brasil,
não vim para ficar, inclusive meu
empresário vinha conversando
com muitos clubes. Nos últimos
dias surgiu essa possibilidade e não
pensamos duas vezes,pela grandeza do Fluminense e tenho muitos
amigos que falaram muito bem do
clube”,disse o novo dono da 27,irmão do goleiro Alisson, do Liverpool e da Seleção Brasileira.
Antes da entrevista no CT da
Barra, Muriel já treinou com o

grupo. Regularizado, ele assume
o desafio de acelerar a adaptação
ao time e também ao estilo do técnico Fernando Diniz.
“É uma pessoa que eu admiro muito. Nos últimos anos vem
fazendo bons trabalhos. Possui umas ideias diferentes, que se
destacam diante de outros treinadores.Vi no treino que tudo é planejado,pensado e isso é muito importante”, destacou Muriel.
À disposição,o reforço pode estrear na volta do Brasileiro,segunda-feira, contra o Ceará, no Maracanã. Com Rodolfo suspenso,
após ser flagrado no exame antidoping, Muriel chega como favorito na disputa com Agenor, excompanheiro de Inter.E inspirado
no melhor goleiro da atualidade,o
irmão caçula Alisson,Muriel quer
escrever a sua própria e bem-sucedida história nas Laranjeiras.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Meta é chegar
tinindo contra o
Grêmio sábado

C

O goleiro Muriel exibe sua nova camisa, a 27, na apresentação

LLenquanto biro biro não chega...

Fogão ensaia mudanças no time
Marcinho, Jonathan e Alan Santos estão em alta com o treinador Barroca

P

restes a retornar a sua caminhada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo
dá pistas de que terá pelo menos três novidades no time titular: o lateral-direito Marcinho, o esquerdo Jonathan e o
volante Alan Santos estão bem
cotados para enfrentar o Cruzeiro, no próximo domingo, às
16h, no Mineirão, pela décima
rodada da competição.
Jonathan, na verdade, sempre foi considerado o dono da
posição na lateral esquerda, mas
ele chegou a ser internado com
uma infecção urinária antes da
parada para a Copa América,

dando lugar a Gilson. Já Marcinho ressurge depois de perder
a posição para Fernando, outra cria das categorias de base
do Alvinegro, que não agradou.
O volante Alan Santos é a
grande surpresa, uma vez que
tem agradado a Eduardo Barroca nos últimos treinamentos. O
comandante tem aproveitado
o período sem partidas oficiais
para aprimorar o estilo de jogo, o toque de bola e, principalmente, a marcação sob pressão.
Com dois meses de salários
atrasados, o Botafogo resolveu
não buscar novas contratações
nesse segundo semestre, a não

ser que apareçam oportunidades imperdíveis dentro do perfil que o clube busca: jogadores
que cheguem sem custos.
As prioridades são um lateral-direito e um meia armador.
Internamente, o Alvinegro se
move ainda para renovar contratos: no grupo atual, 11 atletas têm vínculo com encerramento em dezembro deste ano.
Quem deve ser apresentado
nos próximos dias é o atacante
Biro Biro, ex-São Paulo, que renovou por três anos com o Nova Iguaçu e será repassado ao
Botafogo por empréstimo até
junho da temporada que vem.

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO

Marcinho está bem cotado

om apenas oito gols marcados em nove rodadas
do Campeonato Brasileiro, o Vasco utilizou o treinamento de ontem, no Estádio
Pedro Basso, em Foz do Iguaçu
(PR), para dar aquela calibrada na pontaria dos jogadores.
Depois de um trabalho de
aquecimento em campo reduzido, aprimorando também a
troca de passes em velocidade,
os jogadores tiveram que treinar finalizações e cruzamentos.
Destaque para os laterais Henrique, pela esquerda, e Cáceres,
pela direita, que acertaram boas
bolas cruzadas para os atacantes
e apoiadores finalizarem.
Na temporada,em 36 compromissos até aqui,entre partidas oficiais e amistosos, o setor ofensivo
do Gigante da Colina balançou as
redes em 48 oportunidades, com
média de 1,33.O artilheiro do time
é Marrony, com seis gols, seguido
do lateral-esquerdo Danilo Barcelos e do centroavante Maxi López,
ambos com quatro. O argentino,
no entanto,já deixou São Januário.
Ontem, quem finalmente
deu as caras no gramado foi justamente o atacante Marrony, que
ainda não tinha treinado com os
companheiros nesta semana por
causa de dores na região do púbis.
A baixa da atividade foi Rossi, que sentiu dores na panturrilha durante as orientações de
segunda-feira e permaneceu
no hotel com um fisioterapeuta. Ele, no entanto, não deve ser
desfalque contra o Grêmio, em
Porto Alegre, no sábado, às 17h,
pela 10ª rodada da Série A.

