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LLTALENTO TÁ NO SANGUE

É o ‘Muroel’ do Fluzão!
Goleiro Muriel elogia bom momento do setor defensivo do Time de Guerreiros

A

derrota de domingo para o Grêmio (1 a 0) já é
passado no Fluminense. Em quinto lugar no Brasileiro, o Tricolor tem um desafio
complicado contra o Palmeiras, no sábado. Para voltar a
vencer, o Time de Guerreiros
precisa ter cuidados defensivos, já que o Verdão tem muitas
peças de qualidade no ataque.
Na opinião do goleiro Muriel, o
elenco tricolor está pronto para a partida em São Paulo.
“Estamos trabalhando forte para tomar o mínimo de gols
possível.Acho que é um dos pontos fortes nossos. Tivemos um
número de gols sofridos baixo
nos últimos jogos, isso possibilitou a série invicta. Tem a ver com
o desempenho de todo time”, explicou o goleiro de 33 anos.

Cinco anos mais velho do que
o irmão Alisson, goleiro do Liverpool-ING e da Seleção Brasileira,
Muriel destaca o espírito coletivo
do Fluminense.

O FLAMENGO
LEVOU 29 GOLS,
ENQUANTO
O TRICOLOR
SOFREU 22
“Um ponto positivo é que todos estão se doando, até os do ataque.Atentos a cada detalhe.Temos
que nos manter atentos,qualquer
lance pode definir a partida.Às vezes temos um bom padrão de jogo
e sofremos, mas estamos jogando

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

contra adversários qualificados.Se
dermos uma brecha, eles podem
matar o jogo”, afirmou.
Se o Flamengo tem a segunda
pior defesa do Brasileirão com 29
gols sofridos em 20 jogos, o Flu levou 22 no mesmo número de partidas.Ao falar sobre os zagueiros e
laterais do elenco, o goleiro destacou que,mesmo quando a equipe
de Odair Hellmann tem desfalque
no setor, o substituto tem conseguido manter o nível do titular.
“Eles estão em excelente momento, fazendo grandes jogos,
passando segurança.Quero aproveitar para falar dos outros, o Ferraz, o Digão, até mesmo o (Igor)
Julião e o Danilo (Barcelos).Todos
que têm entrado estão correspondendo.Passamos por algumas dificuldades de desfalques e quem
entra está ajudando”, disse.

Muriel, de 33 anos, diz que os zagueiros transmitem segurança

R$ 600 mil ao volante Aírton
LLO Fluminense foi condenado
pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região a pagar R$
618.117,64 ao volante Aírton,que
defendeu o clube em 2018 e 2019.
A decisão foi assinada pela juíza
substituta Elisa Torres Sanvincente.A dívida seria referente a verbas
rescisórias, remuneração, férias
atrasadas, FGTS, multas e honorários advocatícios.
O Fluminense tentou um
acordo amigável e ofereceu R$

383.042,00,em 24 parcelas,ao volante. No entanto, Aírton fez uma
contraproposta de R$ 456.280,00
sendo, em 16 parcelas com a primeira para terça-feira passada,dia
10.Como não houve acordo,o caso foi a julgamento.
Em duas temporadas, Aírton vestiu a camisa tricolor em
43 oportunidades. Ele não marcou gols, nem ganhou título. Aos
30 anos, o jogador defende hoje
o Ermis Aradippou, do Chipre.

