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Brasileiro
Brasileiro

Domingo
26/9

Goiás
Santos

19h
20h

Serra Dourada
Maracanã

Fluminense

Novo meio de campo ganha moral
Formação com dois volantes e Ganso mais livre agrada a Oswaldo, que pretende repeti-la contra o Goiás
LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

E

ntre as mudanças de Oswaldo de Oliveira para
tentar deixar o Fluminense mais seguro defensivamente, a escalação de dois
volantes para liberar Ganso é
a mais recente e que deve
se tornar definitiva. Mesmo
com apenas um treino antes
do jogo, o técnico aprovou a
nova formação e a tendência é
seguir com ela, desde que não
haja mais problemas físicos.
Yuri, indicado por Fernando Diniz e que atuou mais
como zagueiro com o ex-comandante, ganha espaço. O
trio formado por ele, Allan
e Ganso dominou a troca de
passes do time contra o Corinthians. Responsável pela
saída de bola, Yuri procurou
Allan em 13 oportunidades,
uma a mais que o companheiro buscou o camisa 10. Os números são do Footstats.

Sem muito tempo para se
entrosar na nova formação,
o novo meio de campo tricolor terá que se acertar até o
duelo com o Goiás, domingo.
“De mudança, foi mais nesse jeito de jogar. Com Diniz,
não jogamos com dois volantes. Com Oswaldo, nesse
jogo, tivemos uma postura
mais segura, mais postado.
Achei que a gente foi bem.
Lógico, tem coisas para acertar. É aproveitar esta semana
e buscar mais uma vitória”,
analisou Yuri.
Antes de Oswaldo, o Fluminense de Diniz se acostumou
a ter apenas um volante, com
Ganso e Danielzinho se revezando como o segundo homem de meio de campo. Nem
sempre foi assim. No início do
Brasileiro, o Tricolor contava
com Airton e Bruno Silva, mas
a opção foi abandonada com

os problemas de lesões dos
dois, o que fez Allan ganhar
espaço na equipe.
Reforços já treinam

Yuri ganhou uma vaga no time e deve continuar contra o Goiás

Quando assumiu, Oswaldo
tentou manter um volante,
já que Airton e Yuri não estavam bem fisicamente, mas a
opção não fez sucesso. Agora,
além dos dois, o treinador vai
ganhar mais uma opção, que
inclusive já tinha o desejo de
utilizar: Caio Henrique.
Com a chegada de Orinho,
o volante não precisará mais
jogar improvisado e poderá
atuar na posição de origem.
O lateral esquerdo, ex-Santos, foi aprovado nos exames
e ontem treinou com os novos
companheiros, assim como
o zagueiro Luccas Claro, exGençlerbirligi, da Turquia. Os
dois vão assinar contrato até
o fim do an que vem.

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileiro
Brasileiro

Sábado
25/9

São Paulo
Bahia

11h
21h30

Nilton Santos
Fonte Nova

Botafogo

Diretoria paga uma parte dos atrasados
Jogadores e
funcionários
recebem meses
de junho e julho
O Botafogo pagou ao elenco os
salários e parte dos direitos de
imagem referentes ao mês de
julho e quitou os débitos pendentes de junho. Os funcionários também receberam o pagamento de julho, com a ajuda
do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, conforme

VITOR SILVA/BOTAFOGO

informação do jornal ‘Lance!’.
Recentemente, Montenegro
já havia auxiliado o Alvinegro
ao quitar dívida com a Cedae,
após um corte no fornecimento de água no Estádio Nilton
Santos. Ficam pendentes um
residual de julho e a folha de
agosto. Parte dos salários e direitos de imagem foi paga com
recursos obtidos de um fundo
de investimento chinês, em
negociação conduzida pelo departamento comercial. É possível que o grupo venha a ser um
dos investidores do projeto de

profissionalização do futebol.
O pagamento alivia o clima
no clube, depois de os jogadores terem retomado o protesto
pelos atrasos salariais, recusando-se a dar entrevistas com a
marca dos patrocinadores ao
fundo, além de participar de
ações do marketing. A torcida
também se mobilizou e fez uma
‘vaquinha’ para comprar cestas
básicas para os funcionários.
Em coletiva, mais cedo, o
goleiro Gatito Fernández comentou o empenho da diretoria e a promessa de pagamento.

Gatito defende foco no trabalho

“Falaram que estão fazendo o
máximo possível, devemos receber algum pagamento nesta
semana. Mas temos que focar
no trabalho no dia a dia e deixar isso para a diretoria”.
No treinamento, o atacante
Victor Rangel foi testado pelo
técnico Eduardo Barroca na
vaga de Diego Souza, que não
poderá enfrentar o São Paulo,
sábado, no Niltão, por força de
contrato. Vinicius Tanque, Igor
Cássio e Pachu são as outras
opções. Recuperado de dores
musculares, Gilson participou
normalmente. Carli, com desconforto muscular, e Alex Santana, com torção no tornozelo
esquerdo, são dúvidas.

