ATAQUE 3

o dia I Quarta-feira, 4.3.2020
PRÓXIMOS JOGOS

Fluminense

Carioca
Carioca

Domingo Resende
14/3
Vasco

18h
16h

Maracanã
Maracanã

Botafogo-PB
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Evanilson tem
início melhor
do que Fred
no Fluzão
Com seis gols nos profissionais, jovem
atacante é esperança hoje contra o
Botafogo-PB, pela Copa do Brasil
HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

E

nquanto o retorno de
Fred continua uma novela sem data para acabar,
Evanilson tem conquistado os
torcedores com gols. Vice-artilheiro do Fluminense, o jovem
de 20 anos, que balançou as redes quatro vezes, três a menos
que Nenê, tem início melhor
do que o de outros atacantes,
e é uma das esperanças de hoje
por uma vitória sobre o Botafogo-PB, no Maracanã, para
garantir a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.
Em caso de empate, a disputa
será nos pênaltis.
Fora dos primeiros jogos
por lesão muscular, Evanilson atuou em seis partidas
em 2020 e chegou a 10 como
profissional do Fluminense. E
fez seis gols, uma marca superior à do próprio Fred, que balançou a rede cinco vezes no
seu início no clube, em 2009,
e outros centroavantes que fizeram sucesso recente, casos
de Henrique Dourado e Pedro
(ambos duas).
O desempenho de Evanilson só não é melhor do que
o de João Pedro. A outra joia
de Xerém teve início meteórico, marcando sete gols nos

10 primeiros jogos. Depois, o
atacante, que foi para o Watford, amargou longo jejum.
A esperança da torcida é que
desta vez isso não se repita.
“É maravilhoso um começo
de temporada assim. As bolas
estão entrando e minha meta
é continuar, fazer gols e não ficar muito tempo sem marcar.
Estou muito feliz por tudo o
que tem acontecido até agora”, celebrou Evanilson.
Titular absoluto, o atacante convive com a sombra da
possível chegada de Fred.
Sem o ídolo resolver sua situação com o Cruzeiro, Evanilson tenta aproveitar o espaço para se firmar de vez:
“Se ele vier, melhor ainda. É
um grande ídolo do clube, da
Seleção, será muito bem-vindo. Eu vou continuar fazendo
meu trabalho”.

Evanilson é
vice-artilheiro
do Flu em
2020, com
quatro gols
marcados
em seis jogos

Técnico:
Odair
Hellmann

Muriel
Gilberto

Egídio
Nino

Digão

Yuri

Wellington
Silva

Nenê

Henrique
(Hudson)

Evanilson

Marcos Paulo

Lohan
Cássio
Gabriel

Léo Moura do outro lado

Para a partida, o Fluminense
terá de volta Nenê, Gilberto,
Henrique, poupados contra
o Madureira, e Ganso, recuperado de dores no joelho direito. O volante pode perder a
vaga para Hudson. Do outro
lado, o Botafogo-PB contará
com o experiente Léo Moura,
de 41 anos e com passagem
pelos quatro grandes do Rio.
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Sem solução
para ídolo
Quem passar
do confronto
no Maracanã
enfrentará o
Figueirense,
que eliminou
o Vitória-ES,
pela terceira
fase da Copa
do Brasil

NNApesar de ter conseguido
liminar para rescindir com o
Cruzeiro, Fred segue com o
futuro indefinido e sem previsão para um acerto com
o Fluminense. Com o cancelamento da audiência de
conciliação que aconteceria
ontem, o atacante não teve
um desfecho na Justiça, fator
determinante para o anúncio
do retorno ao Tricolor.
Preocupados com a possível derrubada da liminar por
parte do Cruzeiro, Fluminense e Fred só pretendem assinar contrato quando houver
acordo na Justiça, como já
aconteceu com outros jogadores do clube mineiro. O
problema é que não há nova
data marcada, o atacante
segue parado e só deve jogar
o Campeonato Brasileiro.

