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esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão
Amanhã Goiás
Brasileirão
Quinta Santos

19h
20h

Serra Dourada
Maracanã

LLDESFALQUES LOGO AGORA...

Oswaldo ficou bolado
Técnico do Fluzão lamenta convocação de dois jogadores pra Seleção pré-olímpica

A

o mesmo tempo em que
comemora seis convocações de joias ou ex-joias
da base de Xerém — Fabinho
e Thiago Silva, na Seleção Brasileira principal; Ibañez, Pedro
e Wendel, na pré-olímpica; e o
goleiro Marcelo, na sub-17 —, o
Fluminense também tem muito a lamentar. Com Allan e Caio
Henrique chamados para a pré
-olímpica, o técnico Oswaldo de
Oliveira perderá dois dos pilares do time para confrontos importantes do Campeonato Brasileiro, contra Cruzeiro (fora de
casa) e Bahia (Maracanã). O
treinador lamentou bastante e
não vê tratamento igual.
“A essência do nosso futebol é a Seleção Brasileira. É
uma honra para qualquer jogador, mas, como se trata de partidas amistosas, a situação em
que o Fluminense se encontra
no futebol brasileiro precisa ser
melhor avaliada. São dois jogadores importantíssimos, insubstituíveis para nós”, disse.
Calendário ruim
Oswaldo já havia perdido
Allan por dois jogos, na convocação anterior da Seleção
pré-olímpica. Para esta, o treinador contava com Caio Henrique para substituí-lo, já que
agora tem Orinho, recém contratado, para escalar na posição
de lateral-esquerdo.
“Sei que não é só o Fluminense que está cedendo jogadores, mas, de certa forma, pela
nossa situação, fica uma coisa
muito unilateral. Sei que aqui
nosso calendário é congestionado demais. Uma convocação
dessas, em um momento que
perderemos os jogadores, é um
dano que não consigo medir. E
não tão danoso para outros adversários”, comentou Oswaldo.
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Caio Henrique
feliz da vida
LLPara Caio Henrique, que nunca escondeu o sonho de disputar uma Olimpíada, a oportunidade foi muito celebrada.
Afinal, ele havia ficado fora de
duas convocações e, durante
toda a temporada, jogou mais
como lateral do que em sua
posição de origem (volante).
“Recebi a notícia da convocação com muita alegria e felicidade. Será um prazer voltar a
defender a Seleção Brasileira e
sei que isso é reflexo do trabalho que venho realizando no
Fluminense. Infelizmente, terei
que desfalcar o time num momento importante do Brasileiro, mas temos um grupo muito qualificado”, disse o volante.

Duas baixas
para amanhã
O técnico Oswaldo de Oliveira vai precisar lidar com desfalques na partida de amanhã, às
19h, contra o Goiás, no Serra
Dourada. O atacante Wellington Nem sente dores musculares. Na defesa, Nino, suspenso, dará lugar a Frazan, que vai
formar dupla de zaga com Digão. “Wellington Nem não vai
viajar. Está em recuperação.
Decidimos prepará-lo melhor, provavelmente para o jogo contra o Santos. O Frazan,
no nosso primeiro jogo contra
o Corinthians, pela Copa Sul
-Americana, jogou muito bem.
Ele tem toda a minha confiança
e é ele quem vai substituir o Nino, sim”, disse Oswaldo.
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Oswaldo de Oliveira: convocação de Allan e Caio Henrique à Seleção pré-olímpica prejudica o Flu

