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Substituto escolhido
Em dia de visita de Muriel ao Flu, jovem Marcos Felipe assume o gol contra o Galo

D

ois dias depois de ser
operado na mão esquerda, Muriel foi ao
CT Carlos Castilho visitar os
companheiros. O goleiro do
Fluminense só voltará a jogar
no ano que vem e Marcão começou a definir o seu substituto contra o Atlético Mineiro, amanhã, no Maracanã, em
compromisso válido pela 33ª
rodada do Brasileiro. Cria da
base, Marcos Felipe saiu na
frente da disputa com Agenor,
segundo apurou a reportagem.
Na atividade realizada ontem, o técnico Marcão testou
o jogador de 23 anos na equipe titular. Sem atuar em uma
partida oficial desde 2017 (foram quatro ao todo pelo time
das Laranjeiras), Marcos Felipe
tem a seu favor a falta de confiança demonstrada pela torcida tricolor em Agenor, que
vinha sendo constantemente
relacionado como reserva.
Além de Marcos Felipe, outras duas mudanças na equipe
titular. No meio, o apoiador
Paulo Henrique Ganso retorna após ser poupado contra o
Internacional — derrota por 2
a 1, no Beira-Rio — no lugar
de Nenê. Na lateral-esquerda,
Orinho substituirá Caio Henrique, que está com a Seleção
sub-23 disputando o Torneio
de Tenerife, na Espanha.
Desta maneira, a provável
escalação do Fluminense para
encarar o Galo é: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e
Orinho; Yuri, Allan, Daniel e
Paulo Henrique Ganso; Yony
González e Marcos Paulo.
Atual 17º colocado, com 34
pontos, o Time de Guerreiros
abre a zona de rebaixamento e,
além de vencer o Atlético-MG,
torce por tropeços de Cruzeiro,
Botafogo e Ceará para respirar.

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Com a mão esquerda imobilizada, Muriel visitou os companheiros de Flu antes do compromisso contra o Galo, amanhã, no Maracanã

Tricolor não atingirá bônus máximo pela venda de João Pedro
A diretoria do Fluminense ainda tem uma boa grana para receber do Watford, da Inglaterra,
pela venda do atacante João Pedro. No entanto, o Tricolor das
Laranjeiras não vai alcançar o
máximo de 10 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) pela negociação. A revelação, que
atualmente é banco, não poderá mais chegar a todos os bônus
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previstos em contrato para esta temporada, mas ainda pode
render uma grana extra aos enfraquecidos cofres do clube.
Caso João Pedro entre em
campo por mais de 45 minutos
em cada uma das últimas seis
rodadas da Série A, começando justamente contra o Atlético Mineiro, o Fluminense terá
direito a mais 1 milhão de eu-

ros (R$ 4,6 milhões) ao fim da
temporada. O valor é referente a um dos gatilhos firmados
em contrato com os ingleses.
Caso todos os demais acertos
possíveis sejam alcançados, a
venda totalizará 9 milhões de
euros (cerca de R$ 41 milhões).
Cria das divisões de base,
João Pedro foi negociado com
a equipe inglesa em outubro

de 2018, quando ainda atuava
pela equipe sub-17 do Fluminense, sob administração anterior, de Pedro Abad. Depois
de uma aparição meteórica no
time principal, a revelação perdeu espaço ao longo da temporada e agora vê de longe Marcos Paulo e até o contestado
Lucão em larga vantagem na
preferência do técnico Marcão.

