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Fluminense

Disputa aberta em três posições
Da equipe titular ideal, técnico Odair Hellmann ainda tenta encontrar os dois volantes e um atacante

C

om 12 jogos em 2020, o
torcedor consegue escalar boa parte do time do
Fluminense, faltando apenas
alguns nomes. Desde o início
da temporada, Odair Hellmann foi encontrando os titulares de cada posição, mas
ainda há três dúvidas para
achar a escalação ideal neste
início de temporada: os dois
volantes e um atacante. E a
disputa segue aberta e bem
acirrada no elenco.
No ataque, com Evanilson
e Marcos Paulo bem cotados,
a última vaga tem ficado com
Wellington Silva. Só que o atacante tem sido substituído
constantemente por Fernando Pacheco, que chegou a ser
titular contra o Moto Club. Os
dois têm características distintas e sido aproveitados de
acordo com o que Odair deseja para a equipe no jogo. Cor-

Lucas Mercon / fluminense

rendo por fora, Caio Paulista
ainda busca espaço.
Já no meio de campo, o rodízio tem sido muito maior.
Hudson, Yago, Henrique e
Yuri vêm recebendo chances
entre os titulares em diferentes formações entre si. O único garantido no setor, por enquanto, é Nenê.
“Odair prioriza muito a organização tática, que os jogadores não fujam das funções
deles. O que diferencia entre
os jogadores são pouquíssimas características. É uma
disputa sadia”, disse Hudson.
O volante é um exemplo de
como a disputa por uma vaga
no Fluminense está aberta.
Ele ficou um mês sem jogar
por opção e voltou a ser titular na última partida, contra o
Botafogo-PB, ao lado de Yago,
após os dois fazerem um bom
segundo tempo na goleada

O volante Hudson ficou um mês sem jogar e voltou a ser titular no Flu

por 5 a 1 sobre o Madureira.
“Eu sempre tive um pouco
dessa característica, de não
ser só o primeiro, mas o segundo volante. A gente vai
aperfeiçoando ao longo da
carreira. Antes do jogo contra o Madureira, até tinha
perguntado ao Yago se ele
gostava de atuar como volante. Ele disse que sim, por isso
não está tendo dificuldade. O
time tem que estar cada vez
mais fortalecido”, completou
Hudson, confiante.
Único setor teoricamente
definido, a defesa pode ganhar uma disputa em breve,
já que Digão, com lesão na
coxa esquerda, está fora de
combate pelos próximos jogos. Matheus Ferraz, preferido da torcida para jogar ao
lado de Nino, pode recuperar
a vaga se for bem durante a
ausência do titular.
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16h	Raulino de Oliveira
19h30	São Januário

Vasco

Com desgaste, Guarín pode ser poupado
Fratura no dedo
da mão direita não
tem relação com
decisão de Abelão
No dia seguinte à classificação
para a terceira fase da Copa
do Brasil, após a vitória sobre
o ABC-RN por 1 a 0, o Vasco
confirmou que Guarín sofreu
fratura em um dedo da mão
direita. No entanto, não é a
lesão que pode tirá-lo do confronto com o Resende, ama-

Gilvan de Souza

nhã, em Volta Redonda, pela
Taça Rio. Com uma proteção
no local, o colombiano está
liberado para treinar e jogar,
mas a comissão técnica avalia
a possibilidade de poupá-lo.
Apesar da evolução física,
Guarín se desgastou muito no duelo com o ABC e foi
substituído aos 25 minutos do
segundo tempo por conta da
suspeita de fratura, confirmada no exame realizado ontem.
Caso Abel Braga decida
preservá-lo, Marcos Júnior é
o favorito para ganhar a posi-

ção. Concorrentes, Bruno Gomes e Willian Maranhão chamaram a atenção de Abelão
negativamente. No treino de
ontem, no CT do Almirante, a
dupla tentou trocar socos depois de um desentendimento. O episódio rendeu ‘cartão
vermelho’ para os volantes na
atividade.
BENÍTEZ JÁ PODE ESTREAR

Com o nome publicado no
Boletim Informativo Diário
(BID) da CBF, Martín Benítez
está regularizado e apto para

Guarín não deve pegar o Voltaço

jogar pelo Vasco. Apesar da expectativa da torcida, o apoiador dificilmente irá estrear
contra o Volta Redonda. Recuperado de uma recente lesão
na coxa direita, ele priorizou
os treinos físicos aos técnicos
na última semana, e ainda não
realizou nenhum treino com
bola com o grupo principal.
Vaga há quase dois anos, a
vice-presidência de futebol do
Vasco pode voltar a ser ocupada por José Luís Moreira,
convidado pelo presidente
Alexandre Campello. Atual
vice-presidente do Conselho
de Beneméritos do clube, ele
já exerceu a função na gestão
de Eurico Miranda.

