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LLFLUMINENSE

Lucca a espera
de uma chance
‘É difícil mexer quando o time está bem’, diz

Ú

ltima contratação do
Fluminense na temporada, Lucca não tem tido muitas oportunidades desde que chegou ao Tricolor. O
atacante entende que o ótimo
momento vivido pela equipe no Brasileirão reduziu suas
chances entre os titulares.
“Estou à disposição. A gente
tem que respeitar, o time vinha
de resultado positivos, precisávamos respeitar o momento. É
difícil mexer quando o time está bem.Estou trabalhando para que quando a oportunidade surgir, corresponder”, disse.
Questionado sobre um episódio de 2017, quando teria se
recusado a jogar no Fluminense, o atacante negou que houvesse proposta oficial.
“Estou me preparando para
dar essa resposta positiva para a torcida. Não estou sempre
acompanhando as redes sociais, mas rolou de torcedor, dizendo que recusei o Fluminense no passado. Recusa é quando
tem proposta oficial, o que não
aconteceu”, disse.
Contratado para substituir
Evanílson, vendido ao Porto, de
Portugal, Lucca atua pelas pontas, mas se colocou à disposição
para atuar centralizado.
“É uma questão de readaptação. Eu vinha jogando numa
posição um pouco diferente do
que eu venho jogando hoje. Joguei quase 2 anos por dentro,
mas a minha carreira foi sempre jogando pelos lados. Não
tenho muita preferencia. Hoje
eu me sinto bem fisicamente.
Eu precisava de um tempo de
readaptação porque lá o ritmo
é totalmente diferente”.

Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Lucca negou ter recusado uma proposta do Fluminense em 2017

Nenê está liberado para jogar
LLO Fluminense encara o Palmeiras, no sábado, no Allianz
Parque, pela 21ª rodada do
Brasileirão e pode ter reforço.
Nenê, artilheiro da equipe na
temporada, está recuperado
de uma lesão na coxa esquerda e fica à disposição de Odair
Hellmann. O meia, que tem 19
gols, já vinha participando dos
treinos com a equipe. Fernando Pacheco, que também sofreu uma lesão, é dúvida.

A negociação entre Fluminense e Dodi ainda não teve
um desfecho, mas o Tricolor
vê com mais otimismo a possibilidade de ampliar o contrato
do jogador. Segundo o portal
“UOL”, apesar da proposta do
clube carioca não ter sido no
valor pedido pelo staff do jogador, a diretoria acredita que
com um parâmetro salarial, o
acordo estaria mais próximo
de acontecer.
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