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esportes
Tempo para o
Fluzão descansar
Time aproveita semana livre. Ganso pega Covid-19

A

goleada por 4 a 0 sobre o
Coritiba não é o único motivo de alívio para o Fluminense.Afinal, após longa maratona desde o início do Campeonato
Brasileiro, em agosto, o técnico
Odair Hellmann terá praticamente uma semana até o próximo
compromisso, domingo contra o
Botafogo, no Nilton Santos. Tempo para descanso e também para
trabalhar e ajustar a equipe.
Desde o jogo contra o Grêmio,
1ª rodada do Brasileiro,até a goleada sobre o Coritiba,foram 15 partidas — três pela Copa do Brasil
— em 50 dias. No período, Odair
perdeu Gilberto e Evanilson, e teve que encontrar soluções para a
equipe com jogos,em média,a cada três dias.Ou seja,praticamente
não teve muitos treinos e precisou
dosá-los em função do desgaste físico dos jogadores.
Agora, o técnico tricolor ganhou cinco dias livres pela primeira vez em quase dois meses. Tirou
um para dar folga aos jogadores
e iniciou ontem a preparação da
equipe para o clássico.
Entretanto, o tempo livre para treinos não poderá ser completamente aproveitado em função
dos desfalques por causa da Covid-19. Isolados, em quarentena,
os titulares Luccas Claro, Calegari
e Luiz Henrique só retornarão ao
CT na semana que vem,assim como outros sete jogadores.Inclusive Ganso,que testou positivo para
o coronavírus após o jogo contra
o Coritiba e foi afastado também.
O surto de Covid-19 vem
sendo um problema no Fluminense e novos casos não estão
descartados até o novo exame.

Divulgação

Lucca assinou contrato com o Fluminense até o fim de abril de 2022

Tricolor anuncia atacante Lucca
O Fluminense já tem um centroavante para substituir Evanilson, que se transferiu para
o Porto. Indicado pelo técnico Odair Hellmann, Lucca foi
anunciado e assinou contrato
até o fim de abril de 2022. Ele
vai vestir a camisa 7. O atacante,
de 30 anos, estava no Al Khor,
do Catar. Como vem em fim
de contrato, o Fluminense não
precisou pagar pela sua trans-

LL

ferência e adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador.
Ele só poderá ser inscrito a partir de 13 de outubro, quando
abre a janela de transferências
internacionais. “Estou muito feliz com a oportunidade.
Tenho muitos companheiros
aqui, que eu já trabalhei junto,
isso me deixa muito mais tranquilo. É um desafio gigante, estou super motivado”, disse.

Bruno César
perto do adeus
Meia do Vasco recebeu proposta
do Penafiel (POR) e deve sair
LLVENÊ CASAGRANDE

O meia Bruno César está perto de deixar o Vasco. O
jogador recebeu proposta do
Penafiel, de Portugal, por empréstimo de uma temporada.
A diretoria cruzmaltina já sabe
da oferta e não deve dificultar
a saída do jogador, de 31 anos.
O empresário de Bruno César, Manoel Barboza, está em
Portugal negociando com o Penafiel. Segundo apurou a reportagem, o meia aceitou a proposta
e comunicou à diretoria do Vasco que vê com bons olhos um retorno à Europa. Agora, os clubes
estão acertando os últimos detalhes para concretizar o negócio.
Bruno César está no Vasco
desde 2019 e tem contrato válido até maio de 2022. Em 41 partidas com a camisa vascaína, o
meia marcou quatro gols, todos
no ano passado. O Penafiel pode ser o quarto clube português
na carreira do jogador, que já defendeu anteriormente Benfica,
Estoril e Sporting.
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Bruno César chegou em 2019

Alex Teixeira é sonho
O meia-atacante Alex Teixeira segue como objeto de desejo do Vasco. De acordo com
informações do comentarista
Jorge Nicola, da ESPN Brasil, o
jogador é tratado como trunfo
por Alexandre Campello para o
ano eleitoral. Segundo o jornalista, Alex e o Cruzmaltino estão
mantendo conversações.

rapidinha...

Série D: Bangu vence Lusa
LLNo clássico carioca, o Bangu bateu a Portuguesa da
Ilha do Governador por 2
a 0, na tarde de ontem, pela 3ª rodada do Grupo A7
da Série D do Campeonato Brasileiro. Anderson Lessa e Caio Cezar marcaram.
Com o resultado, o Alvirru-

bro virou o líder do Grupo
A7, com sete pontos — duas
vitórias e um empate. A Portuguesa, com quatro pontos,
é a quarta colocada. Outro
carioca da Série D, a Cabofriense bateu o Nacional-PR
por 2 a 1 e também chegou a
sete pontos — é a vice-líder.

