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A

boa fase no Brasileiro
deixou o clima mais
leve no Fluminense,
mas nem todos podem comemorar a lua de mel com a
torcida. Entre os altos e baixos característicos de uma
promessa da base, João Pedro tem sofrido com a seca de
gols e com alguns torcedores,
sendo vaiado no Maracanã
contra o Bahia.
O início meteórico, chegando à incrível marca de
oito gols em sete partidas, e
a venda precoce para o Watford (ING) fizeram aumentar
a expectativa e a pressão sobre João Pedro. Só que o jovem atacante de 18 anos caiu
de rendimento na má fase
do time. Nos últimos 18 jogos, marcou apenas uma vez,
quando garantiu a vitória sobre o Fortaleza, no Castelão.
Desde então, são oito jogos
sem balançar a rede, todos
como titular. Como a bola não
tem entrado, a torcida vem
pegando no seu pé. Além da
vaia no Maracanã, João Pedro tem sofrido em suas redes sociais com reclamações
em postagens em que aparece
aproveitando o tempo livre.
No caso mais incômodo,
foi intimidado por um grupo
de torcedores no estacionamento de um restaurante na
Barra, onde foi com a família
após a vitória sobre o Grêmio.
Na invasão ao CT, também foi
um dos mais cobrados por ter
ido um dia ao Rock in Rio.
Apesar da marcação mais
pesada de parte da torcida,
João Pedro conta com o apoio
do grupo e também do técnico
Marcão, que pretende ajudá-lo a acabar com o jejum de
gols, assim como fez mudando o posicionamento de Yony.
“Taticamente ele tem nos
ajudado bastante. É lógico
que o atacante vive de gols, e
a torcida cobra. É uma pressão diferente, ele não tinha
passado por isso de ser vaiado. Vamos conversar com ele,
estamos preparando algumas
coisas para ajudar na performance”, disse o técnico.
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João Pedro sofre com
marcação da torcida
Com um gol em 18 jogos, atacante foi vaiado no Maracanã
DANIEL PERPETUO/FLUMINENSE

João Pedro
tem o apoio
do técnico
Marcão, que
quer ajudar a
acabar com
jejum de gols

Depois de defender
a seleção sub-23,
Allan e Caio Henrique
devem retornar à
equipe titular contra
o Athletico-PR

GANSO, DIGÃO
E FRAZAN
LIBERADOS
NNJulgados ontem pelo STJD,
Ganso, Digão e Frazan poderão enfrentar o Athletico-PR quinta-feira. O meia
recebeu apenas advertência
pelo bate-boca com Oswaldo
de Oliveira no duelo contra o
Santos, e os dois zagueiros
pegaram um jogo de suspensão, que já foi cumprido, pela
expulsão no mesmo duelo.
Já o ex-treinador tricolor,
além da advertência pela
discussão com Ganso, foi
suspenso por duas partidas
por gestos obscenos a torcedores na saída do gramado.
O atacante Marinho, do Santos, acabou absolvido pelo
cartão vermelho.
Já o gerente geral do Fluminense, Fernando Simone,
foi suspenso por 20 dias e
multado em R$ 5 mil por xingar a arbitragem a caminho
do vestiário.

SEM PRECONCEITO

Ronaldo
fala sobre
racismo no
Instagram
Fenômeno revela
orgulho com visita
do pai, Seu Nélio, à
escola das filhas
O ex-jogador Ronaldo postou em seu Instagram que o
pai, Seu Nélio, esteve na escola das netas para debater
o racismo estrutural. O Fenômeno disse que o registro
o enchia de orgulho, alegria
e esperança e ressaltou o
“papel essencial na criação
de uma sociedade livre de
preconceitos”.
“A classe, de maioria
branca, ouviu o Seu Nélio
com a atenção, o interesse
e o respeito que o assunto
merece”, escreveu Ronaldo.
O ex-jogador destacou
que “é difícil a percepção
do racismo estrutural por
aqueles que não o sofrem”. E
prosseguiu: “As pessoas não
se reconhecem racistas, mas
promovem a segregação, direta ou indiretamente, em
nossos costumes. Quem
nega o racismo é racista.
Precisamos descortiná-lo e
descontruí-lo para que possamos educar nossos filhos,
em casa e na escola, impedindo que se perpetue pelas
próximas gerações”.
RACISMO NA BULGÁRIA

Em Sofia, capital da Bulgária, a goleada da Inglaterra
de 6 a 0, pelas Eliminatórias da Eurocopa, sobre os
donos da casa foi marcada
por episódios lamentáveis.
Torcedores locais fizeram
gestos nazistas e dispararam cantos racistas a jogadores ingleses.

