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om oito pontos conquistados nos últimos quatro
jogos, o Fluminense conseguiu melhorar o seu aproveitamento no Campeonato
Brasileiro e teve um pequeno
respiro na tabela. Ainda assim, abriu apenas três pontos
para a zona de rebaixamento
e segue ameaçado. Mas tem a
chance de melhorar a situação com dois duelos seguidos
no Maracanã. O primeiro será
hoje, às 19h, com o Bahia, e o
outro, com o Athletico-PR, na
próxima quinta-feira.
Quando terminou o turno, com apenas 18 pontos, as
contas obrigavam o Tricolor
a somar 50% dos pontos para
fugir da queda. Desde então,
o aproveitamento subiu para
53% em cinco rodadas — graças aos quatro pontos fora de
casa contra Botafogo e Cruzeiro —, o que já livraria o time.
Agora, o Fluminense busca
uma arrancada com os dois
compromissos no Maracanã.
“Analisando as últimas
12 rodadas do Brasileiro, o
Fluminense cresceu 83% nos
últimos seis jogos (três vitórias, dois empates e uma
derrota) em relação aos seis
primeiros. É o segundo clube que mais cresceu de rendimento, ficando atrás apenas
do Goiás”, analisou o matemático Tristão Garcia.
Entretanto, conseguir a
esperada arrancada não será
fácil, já que o Fluminense não
terá quatro titulares contra o
Bahia. Sem Allan e Caio Henrique, com a Seleção pré-olímpica, Marcão também perdeu
Yuri e Ganso, suspensos —
além do reserva Marcos Paulo, com o sub-19 de Portugal.
Yuri seria o substituto natural de Allan e agora o mais
provável é que Airton entre
na vaga, mas Dodi também
tem chances. Em relação a
Ganso, Nenê pode ser recuado para a entrada de mais um
atacante (Wellington Nem ou
Ewandro). Na lateral esquerda, Orinho deve continuar. A
outra mudança é a volta de
Digão no lugar de Frazan.
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Flu tem chance de arrancar
Após quatro pontos fora de casa, Tricolor fará dois jogos no Rio: hoje, recebe o Bahia
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Invicto no
comando do
Flu, Marcão
só pensa em
derrotar o
Bahia hoje

Marcão e Roger são
os únicos técnicos
negros na Série A e
vão vestir a camisa
de uma campanha
contra o racismo
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Cada vez mais vai ser
importante mostrar a
força do nosso grupo.
Estão todos focados e
unidos e quem entrar
vai contribuir”
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NNA discussão de Ganso com
Oswaldo de Oliveira contra o
Santos ainda pode prejudicar o Fluminense. O meia foi
denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 243-F
(ofender a honra) por chamar o técnico de “burro para
c...” e pode ser suspenso de
um a seis jogos. O ex-comandante tricolor responderá
pela mesma infração, por
chamar o jogador de “vagabundo” e pelo artigo 258-A,
por fazer gestos obscenos à
torcida. O julgamento acontecerá na segunda-feira.
Houve outras nove denúncias no jogo no Maracanã.
Entre elas, Digão e Frazan,
ambos expulsos. O primeiro
é quem mais preocupa, podendo ser suspenso de quatro a 12 jogos por agressão
(artigo 254-A). Já seu reserva
responderá ao 254 (jogada
violenta), cuja pena é de uma
a seis partidas.
Já o Fluminense foi denunciado em dois artigos e pode
ser multado em até R$ 110 mil.

