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esportes
LLVERDE DA ESPERANÇA!

Nenê garante Flu
na briga pelo G-6
Camisa 77 diz que equipe tem muita qualidade

A

Lucas MerÇON/FLUMINENSE

pós uma série invicta de
oito jogos de invencibilidade no mês passado,
o Fluminense início novembro
com duas derrotas seguidas —
Grêmio e Palmeiras. No entanto, o apoiador Nenê demonstrou
confiança na qualidade do grupo
e crê que o Tricolor das Laranjeiras vai disputar até o fim uma vaga na Libertadores de 2021.
“Só você olhar o primeiro
turno: dois jogos e nós fizemos
um ponto. Praticamente a mesma coisa. E com jogos totalmente distintos. Acho que faz parte,
futebol é resultado. Se você perde, tem essas críticas, desconfiança. Totalmente normal, estamos
acostumados. Acredito, sim, que
o Fluminense tem time para estar
entre os quatro primeiros, quinto, sexto... É um time para brigar
pela Libertadores, com certeza”,
afirmou o veterano, em entrevista coletiva realizada ontem.
“Estamos em oitavo, mas
a quantos pontos do terceiro?
Dois, três, quatro? A diferença
é muito pouca. Se estivéssemos O meia Nenê está confiante em uma grande campanha tricolor
em oitavo e o terceiro ou quarto
estivesse com sete pontos a mais,
tudo bem. Está tudo embolado,
em aberto. Está no começo do segundo turno. Claro, cada jogo é
uma final. Não podemos perder LLEmprestado ao Fluminense pelo le.O Tricolor do Rio arca com 75%
pontos, mas são coisas que acon- São Paulo até o fim do ano, o vo- do salário de Hudson.É de interestecem. Não vamos ganhar todos lante Hudson deverá ficar nas La- se do Flu contar com o atleta paos jogos. Nem o time que está ranjeiras até o fim do Brasileiro, ra a próxima temporada. Porém,
na primeira colocação, ganha. que devido à pandemia do novo as tratativas serão mais compleÉ a gente mostrar a cada dia, ca- coronavírus teve seu calendário xas. Visto que Hudson tem vínda partida que essas pessoas que estendido até fevereiro de 2021. culo com o São Paulo até o fim de
não acreditam estão bem equi- No entanto, seu futuro só será de- 2021.O clube pode decidir contar
vocadas”, completou o camisa 77. cidido depois. O fato não é visto com o atleta para a próxima temEsperançoso, o Time de Guer- como um problema para o São porada, emprestar novamente ao
reiros volta a campo no próximo Paulo, visto que o clube não po- Fluminense até o fim do contradomingo, às 18h15, contra o In- deria utilizar o atleta neste período to ou rescindir com o jogador, e
ternacional, no Beira-Rio.
e ainda teria que pagar o salário de- assim, assinar definitivo pelo Flu.

Futuro de Hudson é incerto

