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Vamos, Fluzão!

Time de Guerreiros quer quebrar incômodo tabu

V

ivendo um momento
positivo no Brasileirão,
o Fluminense inicia o
returno buscando mais uma
vitória. Hoje, o adversário será o Grêmio, no Maracanã, às
20h30. Nesse duelo de tricolores, o Time de Guerreiros tenta um resultado positivo para
reduzir uma marca negativa
que Odair Hellmann tem como treinador.
Ex-técnico do Internacional, Odair disputou 11 partidas contra o Grêmio, sendo
dez pelo Colorado e uma pelo
Tricolor das Laranjeiras. O comandante venceu apenas dois
jogos, ambos pelo clube gaúcho, empatou quatro e foi derrotado em cinco oportunidades (uma delas na estreia do
Brasileirão pelo Fluminense).
Embalado pelas vitórias sobre Santos (3 a 1) e Fortaleza (1
a 0), o Fluminense quer quebrar um tabu incômodo na
competição: vencer três partidas seguidas. A última vez que
isso aconteceu foi em 2016.
Uma vitória do Fluminense
é importante também para fazer com que o Grêmio não se
aproxime das primeiras colocações no Brasileiro. No momento, a equipe carioca tem 32
pontos, enquanto os gaúchos
têm 27 pontos, mas têm uma
partida a menos.
Nenê segue fora
Depois de cumprirem suspensão na vitória sobre o Fortaleza, o volante Dodi e o atacante
Fred voltam a ficar à disposição
do técnico Odair Hellmann.
Outra possível novidade é Luiz
Henrique, que estava com a seleção brasileira sub-20 e disputa posição com Caio Paulista.
Nenê, principal nome do time
na temporada, segue em recuperação de uma lesão muscular
na coxa esquerda.
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Prepare o seu coração
domingo promete ser recheado de emoções para o
O
torcedor carioca, com os quatro
grandes clubes do Rio jogando
no mesmo dia e só contra adversários cascudos. São clássicos nacionais, dois deles fora de casa. No
Maracanã,o Fluminense receberá
o Grêmio.Se vencer e o Flamengo
derrotar o Atlético Mineiro, em
Belo Horizonte, o Tricolor ultrapassará o Galo e chegará mais perto do topo. Vai ser uma briga boa
entre dois velhos conhecidos nas
áreas técnicas: Odair Hellmann
x Renato Gaúcho (foto). Em Salvador, o Botafogo tentará ganhar
do Bahia, enquanto o Vasco enfrentará o Palmeiras em São Januário. Ambos tentando vencer,

parando de patinar no campeonato.Vejo equilíbrio nos confrontos.
Se o Flamengo estivesse jogando o
que sabe seria favorito, mas passa
por um momento de descontrole, que o técnico Domènec Torrent atribuiu à desatenção e falta
de concentração dos jogadores.
Um domingão daqueles para curtir futebol até a Ju fazer bico.

O gancho de Jorge Sampaoli
LLO técnico argentino Jorge
Sampaoli não poderá trabalhar
no Atlético-MG x Flamengo,
hoje, no Mineirão. Suspenso
outra vez pelo acúmulo de cartões amarelos, o comandante
não poderá dar o seu tradicional espetáculo na área técnica.

Um ex-craque atleticano me
disse que, longe de ser desfalque, a ausência do elétrico treinador ajudará, na medida em
que os jogadores atuarão sem
pressão, livres dos berros que
ecoam por todo estádio vazio
e reverberam nos seus ouvidos.

PEDALADAS
Flamengo x São Paulo de
novo, agora pela Copa do
Brasil, na verdade não foi
sorteio, e sim ‘azareio’ o
que fizeram na CBF. Ruim
para ambos.
LLO Botafogo anunciou o
argentino Ramón Díaz (foLL

O Grêmio é uma pedra na chuteira do técnico Odair Hellmann
FLUMINENSE

GRÊMIO

Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro
e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e
Ganso; Michel Araújo (Yago), Luiz
Henrique (Caio Paulista) e Fred.
Técnico: Odair Hellmann

Vanderlei (Paulo Victor); Orejuela, David
Braz, Kannemann e Diogo Barbosa;
Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando,
Robinho (Isaque) e Pepê (Ferreira); Churín
(Diego Souza). Técnico: Renato Gaúcho

Local: Maracanã
Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e
Evandro de Melo Lima (SP)
Horário: 20h30
TV: Premiere

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: Odilon Júnior
Comentarista: Dé Aranha

to) como novo treinador.
Se não esqueceu a varinha
mágica, pode dar certo.
LLAmérica-MG pega o Inter na Copa do Brasil. Lisca Doido pede atenção e
alerta que todos adversários são difíceis.

BOLA DENTRO

Vasco x Palmeiras em São Januário. Sá Pinto x Abel Ferreira, técnicos
portugueses numa casa portuguesa.
Arthur, do Restaurante do Almirante,
servindo bolinhos de bacalhau na
área técnica.
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BOLA FORA

O centroavante Fred, do Fluminense,
enfrentou o Atlético Mineiro na Justiça do Trabalho por quebra de contrato
e perdeu em primeira instância, condenado a pagar R$ 822 mil ao Galo.
Cabe recurso.
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