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ESPORTES

L MOLEQUE DE XERÉM
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Jovem ganha espaço
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

No empate em 1 a 1 com
a Portuguesa, domingo, na Ilha
do Governador, o atacante Gabriel Teixeira foi titular. Apesar
de o Fluminense não ter saído
vitorioso do primeiro jogo da
semifinal do Carioca, o jovem
de 20 anos voltou a ser elogiado
pelo treinador Roger Machado.

O último jogo de Talles Magno foi pelo Cariocão no fim de março

Talles perto
de voltar
Joia do Vascão se recupera de
uma lesão no joelho esquerdo

À

s vésperas da estreia na
Série B do Campeonato
Brasileiro, o Vasco terá
Talles Magno 100% e à disposição de Marcelo Cabo. Recuperado da artroscopia, após
sofrer uma entorse no joelho
esquerdo, o atacante está em
fase avançada do tratamento e
será liberado para a preparação
física nos próximos dias.
O trabalho dos preparadores físicos Daniel Félix e Tiago Melsert projeta uma versão mais encorpada do camisa
11. As atividades de potência e
de força foram enfatizados no
cronograma do atacante, que,
empolgado, promete criar uma
boa dor de cabeça para o treinador na acirrada disputa pela
posição em que joga no campo.
Talles tem como companheiros de clube que atuam na
mesma faixa de campo: Gabriel Pec, Morato, Léo Jabá,
Figueiredo, João Pedro e Vinícius. Ontem, ele postou um ví-

9

deo para mostrar a intensidade
dos exercícios na academia do
CT do Almirante.
O técnico Marcelo Cabo contará com outros reforços do departamento médico. Vinícius,
recuperado de uma cirurgia no
nariz, já treina com o restante do
elenco. O atacante poderá voltar
a jogar com proteção no rosto.

GABRIEL TEIXEIRA
É UM DOS ATLETAS
QUE MAIS ATUOU
PELO FLU NESTA
TEMPORADA
Gabriel Teixeira pede passagem para o time titular do Tricolor

“Acho pouca coisa até avaliar como boa a atuação dele. Teve excepcional atuação,
com virtudes de beirada, vitória pessoal pela ponta, de finalização. No final da partida,
mais desgastado, coloquei ele
por trás dos centroavantes, mas
continuou com fôlego para colocar nosso time para frente”.
O treinador explicou a opção pela sua escalação: “Para

tê-lo pelo lado. E do outro lado um meia-ponta, que era o
Casares para, quando em posse da bola, ter mais trato da bola na região mais congestionada do campo, onde sabíamos
que o adversário iria restringir
mais os espaços”, afirmou Roger Machado.
Destaque da equipe sub-20
no último Campeonato Brasi-

leiro, Gabriel Teixeira teve suas
primeiras chances como profissional na atual temporada.
O jogador fez contra a Portuguesa o seus primeiros 90 minutos completos com a camisa
do Fluminense. Gabriel Teixeira é o único jogador a entrar
em campo nos 15 jogos do clube carioca na temporada. Ele
marcou uma vez pelo Tricolor.

TALLES MAGNO
QUER CRIAR UMA
BOA DOR DE CABEÇA
PARA O TREINADOR
MARCELO CABO
O jovem apoiador MT, que
teve um problema na lombar,
está realizando um trabalho de
fortalecimento, segue em recuperação, mas ainda não tem
previsão de volta.

*Os gols marcados na fase da Seletiva (Grupo A) e no Grupo X também contam para a artilharia

