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LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

LLJOGO DE ‘SEIS PONTOS’

Fluminense quer
assar o Porco hoje
Tricolor conta com o retorno de Nenê para se
manter na zona da Pré-Libertadores de 2021

D

e olho nas primeiras posições no Brasileirão, o Fluminense fechou ontem,no
CT Carlos Castillo, a sua preparação para a partida de ‘seis pontos’,
hoje,às 21h30,contra o Palmeiras,
no Allianz Parque.Na atividade,o
técnico Odair Hellmann definiu
a equipe que ocupa a quinta colocação, com 32 pontos. O Verdão é
o sexto, com 31.
Recuperado de lesão, o apoiador Nenê deverá ser a única novidade em relação ao time que
perdeu por 1 a 0 para o Grêmio,
domingo.O camisa 77 entra no lugar do atacante Caio Paulista.
A vitória é fundamental para o
Tricolor se manter na zona de classificação para a Pré-Libertadores.
Se perder,além de ser ultrapassado
pelo Palmeiras,poderá ser superado por Santos e Grêmio na rodada.
Já o Palmeiras vem embalado
por bons resultados sob o comando do treinador português Abel
Ferreira, mas está cheio de desfalques.São três convocados para se-

PALMEIRAS

FLUMINENSE

Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos
(Benjamín Kuscevic), Renan (Alan Empereur) e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula,
Ramires e Raphael Veiga; Lucas Lima,Willian e Gabriel Veron. Técnico:Abel Ferreira

Muriel; Igor Julião, Nino,
Luccas Claro e Danilo Barcelos;
Dodi, Hudson e Nenê; Michel Araujo,
Wellington Silva e Fred.
Técnico: Odair Hellmann

Local: Allianz Parque, em São Paulo
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi
(RS) e José Eduardo Calza (RS)
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leções (o goleiro Weverton, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez
e o lateral uruguaio Matías Viña);
três machucados (Felipe Melo,
Wesley e Luan Silva) e cinco com
Covid-19 (Luan,Gabriel Menino,
Rony, Danilo e Gabriel Silva).
Já o atacante LuizAdriano,com
sobrecarga na coxa esquerda, e o
meia Zé Rafael, com entorse no
tornozelo direito, são dúvidas.
Enquanto isso, nos bastidores,
a diretoria do Fluminense aumen-
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tou o valor da proposta para tentar renovar o contrato com Dodi.
Segundo o site globoesporte.com,
o grupo que cuida da carreira do
volante de 24 anos está avaliando.
O Tricolor elevou os números com progressão de salário,
que hoje é de cerca de R$ 70 mil.
Na nova oferta, passaria a receber
R$ 150 mil no primeiro ano até
chegar aos R$ 220 mil no quarto
ano. O staff de Dodi teria pedidos
salários na faixa de R$ 250 mil.

Diretoria evita penhora pela venda de Evanilson
O Fluminense está bem perto de renovar o contrato do volante Hudson, de 32 anos, até o
final do Campeonato Brasileiro, que se encerra no mês de fevereiro de 2021, segundo o site
UOL Esportes.
Também nos bastidores, a
diretoria conseguiu chegar a
um acordo com a ‘Brazil Football Ltda’ e evitou a penhora
de parte da venda do atacante Evanilson para o Porto, de
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Portugal. A empresa tinha conseguido uma vitória na Justiça por não ter recebido o pagamento de comissão pela venda
do volante Gerson, atualmente
no Flamengo, à Roma, da Itália,
em 2015. A ação corre desde janeiro de 2019.
A ‘Brazil Football’ havia
entrado com um pedido no
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro solicitando que o Tombense-MG, clube ao qual per-

tencia o atacante, retivesse ou
repassasse à empresa um total
de R$ 3.447.985,16, descontando da parte que seria paga ao
Tricolor das Laranjeiras.
Nesta semana, depois de
uma reunião entre as partes,
ficou firmada a redução da dívida para R$ 2,1 milhões, com
reparcelamento do débito em
30 parcelas de R$ 70 mil, além
de R$ 400 mil em honorários
advocatícios.

O camisa 77 Nenê vai entrar no lugar do atacante Caio Paulista

