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CONTRATO. Mais jovem jogador a estrear pelo Fluminense na
era profissional, com 16 anos e 71 dias, Miguel assinou seu
primeiro contrato profissional, válido até o fim de 2022

Fluminense

O

s sócios definirão hoje,
das 9h às 18h, o futuro
do Fluminense pelos
próximos três anos e meio. Os
candidatos a presidente são
Mário Bittencourt, da chapa
‘Tantas vezes campeão’, e Ricardo Tenório, da ‘Libertadores’. O vencedor, que assumirá
já na segunda-feira, terá a árdua missão de recuperar um
clube em situação financeira
caótica e cheio de problemas
após a conturbada gestão
de Pedro Abad, que tem fim
melancólico.
Estão aptos a votar 9.392
sócios, mas são esperados no
máximo 3.500 hoje nas Laranjeiras. Serão utilizadas
14 urnas eletrônicas cedidas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE/RJ). Como
a eleição tricolor foi antecipada em seis meses a pedido
de Abad, para estancar a crise
política, os membros da chapa vencedora só assumirão
seus lugares no Conselho Deliberativo em dezembro.
O futuro presidente precisará resolver situações urgentes. O Fluminense deve quase
dois meses de salários atrasados — a atual diretoria quitou
um mês antes do Fla-Flu —,
além de quase cinco meses de
direitos de imagem, 13º e férias de 2018. O clube também
não possui Certidão Negativa
de Débito (CND), necessária
para buscar incentivos fiscais
ou recursos públicos, além de
sofrer inúmeras ações trabalhistas e penhoras, precisando entrar em acordo com credores para dar um respiro nas
finanças tricolores.
No futebol, encontrará um
clube na parte de baixo da tabela do Brasileiro, torcedores que não comparecem ao
estádio e um Maracanã que
só vem trazendo prejuízos na
operação dos jogos. No marketing, precisará buscar um
patrocinador master, o que
não acontece há três anos,
com exceção da parceria com
a Valle Express, que só durou quatro meses por falta de
pagamento.

Sócios definem hoje futuro
do Fluminense em eleição
Mário Bittencourt e Ricardo Tenório são os candidatos a comandar o clube até 2022
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Mário
Bittencourt
(E) e Ricardo
Tenório
foram aliados
em 2016 e
agora são
adversários

Outra missão para o futuro presidente será buscar um
novo fornecedor de material
esportivo, já que a Under Armour não renovará o contrato
que termina em julho de 2020.
BUFFON SUGERIDO

Os dois candidatos, inclusive,
reuniram-se com intermediário da empresa italiana Macron, que sugeriu a contratação
de Buffon. A ideia seria utilizar
o goleiro italiano de 41 anos
para agregar valor, e quem pagaria os salários seria um patrocinador. Entretanto, essa
possibilidade é pequena e ambos reforçam que a prioridade
é pagar os salários atrasados.

Gripado, João Pedro é dúvida
O clube
entrou em
acordo com
o Sport e
vai receber
R$ 3,25 milhões pela
venda de
Diego Souza
ao São Paulo,
em 2018

NNO técnico Fernando Diniz ganhou mais um problema para o
clássico de amanhã com o Flamengo, no Maracanã. Gripado e
com febre, João Pedro não participou do treino de ontem e passou a ser dúvida. O jovem atacante dependerá da evolução
de seu quadro hoje para não ser
mais um na lista de desfalques.
Com lesão na coxa direita, o
atacante Yony González está vetado e o zagueiro Matheus Ferraz ainda se recupera de dores
no joelho esquerdo. Para completar, Nino, com três cartões

amarelos, e Airton, expulso na
última rodada, estão suspensos.
O Fluminense entrou em
acordo com o Sport e vai receber
R$ 3,25 milhões pela venda de
Diego Souza ao São Paulo, em
2018. Os clubes brigavam na Justiça porque o jogador rendeu R$
10 milhões aos pernambucanos,
e o Tricolor teria direito a 50%
(R$ 5 milhões). Entretanto, o exgerente da base Marcelo Teixeira
deu a entender num e-mail ao
empresário do jogador que aceitaria apenas R$ 1 milhão pela
venda, o que gerou a confusão.

