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VOVÔ ESTÁ BEM NA FITA

De Xerém, vem a
solução tricolor

Daniel Perpétuo/Fluminense/Divulgação

Fluzão já usou 16 garotos da categoria de base

A

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

trapalhada pelo surto recente do novo coronavírus no grupo de jogadores e lesões, a comissão técnica
do Fluminense se viu obrigada a
recorrer às divisões de base para
enfrentar o Bragantino, no Maracanã, na rodada passada do
Brasileiro (empate em 0 a 0). Pelo menos seis garotos revelados
em Xerém tiveram uma oportunidade no time principal, o que
fez o clube se transformar no que
mais usa a sua base na Série A.
Até o momento, o Tricolor das
Laranjeiras já deu chances a 16
moleques de Xerém: Igor Julião,
Luiz Henrique,André, Martinelli, Marcos Paulo, Wellington Silva, Marcos Felipe, Digão, Calegari, Daniel, Wisney, Nascimento,
Miguel, Caio Paulista, Christian e Martinelli está entre os jogadores da base que já tiveram chance
Evanilson, esse último negociado
com o futebol português.
“Acho muito importante essa transição, Da base ao profissional. É um degrau alto, então
é bom ter etapas. O jogador vai
criando confiança, vai ficando
mais tranquilo para estrear no
profissional. Tenho minha cabeça muito tranquila, sei que
tenho evoluído bastante, tenho
trabalhado muito”, disse o volante Martinelli.
Egídio: nova chance
Recuperado da Covid-19,
o lateral-esquerdo Egídio está de volta aos treinos do Fluminense. Ele deverá ter uma
chance na equipe titular amanhã, contra o Athletico-PR, no
Maracanã. O Fluminense não
poderá contar ainda com Danilo Barcelos, titular da posição, que testou positivo para a
doença no último dia 26.

NENÊ recebeu da CBF uma placa pelo gol mais bonito da primeira fase da
Copa do Brasil,na vitória por 4 a 2 sobre o Moto Club,dia 26 de fevereiro,no
Castelão.A cobrança de falta do camisa 77 venceu a votação popular pela
internet, com 57,5% dos 3.937 votos na conta do torneio noTwitter, contra
19,6% de Diego (Figueirense), 12% de Carlos Alberto (Caxias) e 10,9% de
Branquinho (Santo André). “Super legal estar recebendo, obrigado pela
placa, muito bonita.Vai ficar guardada com muito carinho”, disse.
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