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Nenê desfalca o Flu
Atacante se recupera de lesão e deve ficar de fora da partida contra o Grêmio

O

Fluminense ainda aguarda para saber se terá o retorno de Nenê e Fernando Pacheco para a partida de
domingo, contra o Grêmio, no
Maracanã. A dupla já iniciou a
transição para o campo após deixar o departamento médico, mas
ainda não treinou junto ao restante do grupo. Ontem, os dois
seguiram separados do elenco.
O Fluminense ainda tem duas
atividades, sexta e sábado, antes
da partida. No entanto, com o
pouco tempo, a probabilidade
de os dois jogadores estarem liberados para entrar em campo é
baixa. Isso porque o meia e o atacante vinham realizando apenas
trabalhos leves nos últimos dias.
Nenê sentiu a coxa esquerda
na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, em 25 de outubro, e precisou
ser substituído ainda no primeiro tempo. Já Pacheco lesionou a
coxa direita no empate por 1 a 1
com o Atlético-MG.
Quarto colocado, o Fluminense inicia o segundo turno
neste domingo, às 20h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio,
Odair Hellmann terá os retor-

nos de Fred e Dodi, que cumpriram suspensão.
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Novela Dodi
A negociação entre o meia
Dodi e o Flu parece longe do fim.
Segundo o portal“globoesporte.
com”, o staff do jogador teria pedido três vezes que o clube propôs para prorrogar o contrato.
Segundo o site, os represen-

Nenê e
Fernando
Pacheco não
treinaram
com o grupo
tantes do jogador querem contrato de quatro anos, com salários de R$ 270 mil e luvas de R$ 2
milhões.A terceira e mais recente
proposta do clube teria sido contrato por três temporadas, com
salários de R$ 100 mil no primeiro ano, R$ 110 mil no segundo e
R$ 130 mil no terceiro, além de
R$ 600 mil em luvas.Atualmente,
Dodi recebe R$ 70 mil mensais.

Danilo Barcelos sonha alto
Muito criticado quando contratado, Danilo Barcelos vem
dando conta do recado na lateral-esquerda. O jogador conseguiu a titularidade na posição e está invicto vestindo nas
Laranjeiras. Em entrevista ao
portal “UOL”, o atleta revelou
que deseja ir além no Flu.
“Meu objetivo é sempre
crescer. Eu sonho em ser o melhor lateral do Brasil. Há alguns
anos consigo números muito
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bacanas, mas meu objetivo esse
ano é muito maior. Sonho em
fazer história no Fluminense e
não vou parar enquanto eu não
conseguir. Estou aqui de corpo
e alma para sangrar até a última gota por nossos objetivos”,
afirmou o lateral.
Odair Hellmann recebeu
muitos elogios de Danilo. Segundo o lateral-esquerdo, o
treinador é bastante respeitado e querido pelo grupo.

O atacante Nenê tem realizado treinos leves após ser liberado pelo departamento médico do clube

