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esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Domingo
Grêmio
Brasileirão
14/11 Palmeiras

20h30
21h30

Maracanã
Allianz Parque

LLFLUMINENSE

Nenê e Pacheco
ainda são dúvidas
Jogadores já retomaram o trabalho no campo

N

enê e Pacheco ainda têm
volta incerta ao Fluminense para a partida
contra o Grêmio, domingo, às
20h30, no Maracanã. A dupla já
iniciou os trabalhos no campo,
mas não foi reintegrada ao restante do grupo e segue como dúvida para o confronto.
Ao longo desta semana, os jogadores fizeram apenas alguns trabalhos leves no campo do CT Carlos Castilho.Caso não participem
das atividades comandadas por
Odair Helmann nos próximos
dias, o meia e o atacante devem ficar fora da partida.
Nenê se recupera de lesão na
coxa sofrida na vitória por 3 a 1
sobre o Santos, no último dia 25.
Já Pacheco se machucou no empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no dia 14.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Patrocínio master
O Fluminense está próximo
de fechar um patrocínio master
para o seu uniforme. A empresa é
a Estadium.bet, um site de apostas esportivas que ofereceu cerca Nenê se recupera de lesão na coxa sofrida na vitória sobre o Santos
de R$ 11,5 milhões até o fim de de
2021.O clube desejava receber um
pouco mais, mas as conversas estão próximas de uma conclusão.
Agora, o Flu aguarda garantias
bancárias por parte da empresa.O LLO meio-campo Yago Felipe fa- e ir somando pontos”, concluiu.
clube é cauteloso com relação a is- lou ontem a respeito do momen- Yago Felipe torce pela renovação
so, pois quer ter segurança no ne- to do Fluminense no Campeona- do também meio-campista Dogócio após levar calotes das duas to Brasileiro. Segundo ele, o Time di, que tem contrato até dezemúltimas parceiras. O espaço está de Guerreiros está na briga pelo bro. “Conversamos muito. Sou
vago desde a rescisão com a Valle Penta,repetindo os feitos de 1970, amigo particular, além de coleExpress, em agosto de 2018.
1984, 2010 e 2012.“Estamos sim ga de profissão. Estamos sempre
Fechar um patrocínio master na briga pelo título. Os números brincando, ele sempre fala do deera uma das propostas de campa- e a posição na tabela mostram is- sejo de permanecer. Estamos na
nha do presidente Mário Bitten- so. Por que não seguirmos firmes torcida para que ele permaneça,
court, que afirmava que as pro- e fortes para que a gente continue e quando renovar, que ele possa
postas estavam abaixo do que com os resultados positivos? É o pagar um churrasco aí para nós
considera justo pela camisa do Flu. nosso objetivo, pensar jogo a jogo (risos)”, finalizou.

Yago Felipe: ‘Na briga pelo título’

