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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca
Hoje
Resende
C. do Brasil
Quarta Figueirense

18h
19h15

Maracanã
O. Scarpelli

Lucas Merçon / Fluminense

LLhoje, contra o resende

Flu quer a trinca
no Maracanã
O embalado Tricolor não consegue três vitórias
seguidas no estádio há mais de um ano

C

om duas vitórias seguidas,
sobre Madureira e Botafogo
-PB (esta pela Copa do Brasil),o Fluminense pode completar
a trinca diante do Resende, hoje,
às 18h no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio. O estádio
está voltando a ser um trunfo após
um 2019 de dificuldades. Se conseguir um bom resultado,a equipe
de Odair Hellmann acabará com o
jejum de mais de um ano sem três
triunfos seguidos em sua casa.
Ao longo de 2019, o Fluminense conseguiu a boa sequência no Maracanã apenas uma
vez. Foi no Estadual, quando bateu Portuguesa (3 a 1), Madureira (4 a 0) e Flamengo (1 a 0, em
14 de fevereiro). No meio desses
duelos, o Tricolor, à época comandado por Fernando Diniz,
disputou jogos fora do Rio. Se forem considerados apenas jogos
seguidos no Maracanã, esse tabu pula para 12 anos. O time que
chegou à final da Libertadores de
2008 com Conca, Thiago Neves e

FLUMINENSE

RESENDE

Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz
e Egídio; Yago, Hudson e Nenê (Ganso); Wellington Silva, Marcos Paulo e
Evanilson. Técnico: Odair Hellmann

Ranule; Dieguinho, Rhayne, Murilo
Henrique e Kevyn; Rezende, Vitinho,
Wescley e Geovani; Caio Cézar e
Thauan. Técnico: Edson Souza

Local: Maracanã
Árbitro: Rafael Martins de Sá
Assistentes: Gabriel Conti Viana e Daniel de Oliveira Alves Pereira
Horário: 18h
TV: Premiere

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

Washington bateu Cabofriense,
Arsenal-ARG e Friburguense no
estádio, segundo levantamento
do Globoesporte.com.
“A gente joga perante nossa
torcida, temos que nos tornar
cada vez mais fortes no Maracanã para que as outras equipes
nos respeitem cada vez mais. Todo time forte tem um mando de
campo muito bom. Acho que é
isso que o Fluminense tem que se
fortalecer, principalmente neste
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início de temporada”, afirmou o
volante Hudson.
E em busca dessa trinca de vitórias, Odair não poderá contar
com Digão, com lesão na coxa direita. A tendência é que Matheus
Ferraz entre na equipe, que pode ter outras mudanças. Como o
Fluminense viajará a Santa Catarina para enfrentar o Figueirense,
quarta-feira, pelo jogo de ida da
terceira fase da Copa do Brasil, o
treinador pode poupar titulares.

Luto por ídolo do Fluminense e da Seleção
LLÍdolo do Fluminense e jogador
da Seleção Brasileira na Copa do
Mundo de 1962,o ex-defensor Jair
Marinho morreu aos 83 anos,por
volta das 3h da madrugada de ontem. Ele estava internado em um
hospital no bairro do Fonseca,em
Niterói, após sofrer um AVC.
Jair Marinho fez história no
Fluminense, clube que defendeu por oito anos. Além disso, ele
também passou porVasco,Corinthians e Portuguesa, entre outros.

Pelo Tricolor, ele conquistou um
Carioca e dois Torneios Rio-SP.
Sua maior glória foi com a Seleção.Ele estava entre os vencedores do segundo título do Brasil em
Copas, em 1962, no Chile.
Marcos Paulo com Portugal
O jovem atacante Marcos Paulo pode ficar fora de três partidas
do Fluminense. O jogador de 19
anos foi convocado para a disputa das eliminatórias da Eurocopa

Sub-19 pela seleção de Portugal,já
que possui dupla nacionalidade.
O atleta deverá se apresentar
à seleção portuguesa no dia 16
de março e retornar no dia 31, ficando de fora dos jogos contra
o Volta Redonda e o Macaé, pela
Taça Rio, e a partida de volta da
Copa do Brasil contra o Figueirense. Existe a possibilidade de o
Fluminense não liberar Marcos
Paulo, como já fez em outras convocações de Portugal.

O Fluminense de Odair Hellmann vem de duas vitórias seguidas

