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Não deixa o garoto sair!
Caio Paulista desperta desejo em outros clubes e Tricolor corre para segurar

E

m grande fase e nas graças
dos torcedores do Fluminense, Caio Paulista vem
despertando o interesse de outros clubes. Preocupado com o
assédio, o Tricolor vai se reunir
no próximo mês com o representante do atleta para tentar firmar
a compra do jovem. As informações são do portal NetFlu.
Emprestado pelo Tombense ao Fluminense até o fim do
ano, Caio Paulista é representando pelo empresário Eduardo Uran. Não existe opção de
compra no vínculo do atacante, ou seja, o Tricolor terá que
negociar sem teoricamente ter
qualquer preferência para contar com o jogador.
Revelado pelo Fluminense, Caio Paulista não teve oportunidade no clube e rodou por
equipes menores do Brasil. Após
temporada pelo Avaí, o jogador
chegou ao Tricolor no ano passado e, apesar das críticas dos torcedores, era bastante utilizado por
Odair Hellmann e Marcão.
Após pedido de Roger Machado, o Tricolor renovou com o jogador para esta temporada. Sob o

DOS 4 GOLS
MARCADOS PELO
ATACANTE EM 2021,
FORAM 2 NO BR E 2
NA LIBERTADORES
O técnico Roger Machado ficou satisfeito não só com a atuação de Caio Paulista, mas também com todo o time na vitória
sobre o Cerro Porteño, por 2 a 0.
“Foi termos conseguido organizar nossas ações ofensivas
mediante a característica defensiva do Cerro. Conseguimos explorar os espaços que sabíamos
que iriam aparecer se fizéssemos
as movimentações certas”, disse.

‘Nos assaltaram à mão armada’
L O Cerro Porteño divulgou o ofício enviado à Conmebol,onde alega medidas após a entidade admitir o erro no gol mal anulado do
atacante Boselli, na derrota por 2
a 0 para o Fluminense.
O ofício pede a expulsão dos árbitros envolvidos na falha do gol,
além da anulação da partida. Devido ao acontecimento,a Conmebol suspendeu o assistente,o árbitro de vídeo e o auxiliar do VAR,

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

comando do técnico,Caio Paulista mostrou grande evolução e se
tornou titular e uma das principais peças do elenco no ano.
Nesta temporada, Caio Paulista já atuou 24 vezes, tendo
marcado quatro gols. Em 2020,
em 32 partidas pelo Tricolor,
meteu três bolas para dentro.

que se envolveram no lance.
O técnico do Cerro Porteño, o
ex-lateral de Grêmio e Palmeiras,
FranciscoArce,ficou“pistola”com
a arbitragem e detonou:
“Foi um erro muito grande e
evidente. É impossível que não se
deram conta, pelo menos os que
estavam no VAR. O auxiliar também levantou muito rápido a bandeira.Nos assaltaram à mão armada dentro da nossa própria casa”.

Atacante caiu nas graças da torcida e é um dos jogadores que estão em alta com o técnico Roger Machado

FALA,

FALA, TRICOLOR!
AÍ, HOJE TÔ INSUPORTÁVEL

Meus gêmeos Dedé e Dodô se
esconderam no quintal de casa. Mas
fui lá e continuei a
zoação. Eles sofrem
na Série B, um de
cabo na mão, e
o outro toma um
veto do Lisca, que
é doido, mas não é
burro. Kkkkkkk
DIDI LARANJEIRAS

‘Velhinho’ bom de bola e de gol
L Nenê fez o primeiro gol do
Fluminense na vitória de 2 a 0
sobre o Cerro Porteño, terça,
no La Olla, pela ida das oitavas
de final da Copa Libertadores,
e se tornou o jogador mais velho a marcar num mata-mata
da competição. Na chegada ao
Rio de Janeiro com a delegação,
comentou a emoção pelo feito
a serviço do Tricolor.
“Eu fico muito feliz de estar

marcado um pouco na história. Libertadores é especial, fico
muito feliz e honrado, de com
a camisa do Fluminense, estar
fazendo esse feito. Mas muito
mais feliz ainda pela vitória,
pelo grande desempenho do
time. Demos um grande passo para a classificação. Não tem
nada decidido, mas conseguimos um grande resultado fora”, disse o jogador de 39 anos.

