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Sem Neymar, mas 
com o rubro-negro 

Everton Ribeiro 
entre os titulares, 
seleção brasileira 

pega a Venezuela de 
olho na manutenção 

da liderança das 
Eliminatórias.  
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Flamengo

Para Rogério 

Ceni, o Fla-

mengo foi su-

perior ao São 

Paulo, apesar 

da derrota, 

no Maracanã, 

pelas quartas 

de final da 

Copa do Brasil

Ceni defende 
Hugo e alivia 
derrota em 
estreia no Fla
Técnico elogia goleiro, que falhou na derrota para o 
São Paulo, e vê Rubro-Negro vivo na Copa do Brasil

N
ão foi a estreia que Ro-
gério Ceni esperava. Em 
sua primeira partida no 

comando do Flamengo, o téc-
nico foi derrotado justamen-
te pelo São Paulo, time onde é 
ídolo, por 2 a 1, pelas quartas 
de final da Copa do Brasil. Mas 
não desanimou. E minimizou 
o resultado: “Não mostra a 
realidade que foi o jogo, espe-
cialmente no primeiro tempo”.

Ceni enumerou as justifica-
tivas para tal conclusão. “Ti-
vemos oito chances de gols, 
e o São Paulo não finalizou. 
Faltou um mínimo detalhe, 
um passe um pouquinho me-
lhor, uma condição melhor. 
Produzimos muito bem, os 
jogadores estão motivados e 
é um grupo bom de se traba-
lhar”, afirmou o treinador.

Ceni terá a oportunidade de 
reverter o tropeço da estreia 
na quarta-feira que vem, no 
Morumbi, no duelo de volta 
das quartas de final da Copa 
do Brasil. “O jogo ainda não 
acabou. São mais 90 minutos, 
é um gol de diferença e o Fla-
mengo é o Flamengo. Em qual-
quer lugar, no Maracanã ou 
fora. Uma pena ter alguns le-
sionados e outros na seleção.”

O treinador e ex-goleiro 
saiu em defesa de Hugo, que 
falhou no gol da vitória são
-paulina. “É um baita goleiro. 
O futuro dele é excepcional 
dentro do Flamengo. É um jo-
vem que vai passar por expe-
riências difíceis e por grandes 
tardes. Acontece, é do futebol. 
Poderia ter simplificado a jo-
gada, mas é um risco que ele 
correu. Acontecerão outras 
vezes, infelizmente, mas te-
mos que colocar na balança 
tudo de positivo que já fez. 
Vai continuar com crédito e 
isso servirá como experiên-
cia. Menino nota 10 e seguirá 
trabalhando.”

Questionado sobre seus 
planos para o Flamengo, Ceni 
afirmou que pretende aumen-
tar a intensidade do time em 
campo, como fez no coman-
do do Fortaleza. “Vamos me-
lhorar a intensidade do time, 
mas só tenho elogios. Não 
tem como criticar pelo resul-
tado. Temos que analisar pelo 
que foi construído no jogo. O 
Flamengo jogou bem. É frus-
trante sair com a derrota, da 
maneira que foi, mas eu fico 
feliz de ver a maneira como 
se comportaram em campo.”
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Apesar da 
estreia com o 
pé esquerdo 
pelo Flamengo, 
Ceni elogiou a 
atuação dos 
jogadores

Flamengo

 N O goleiro Diego Alves não 
deve ser problema para a 
partida contra o Atlético-
GO, amanhã, no Maracanã, 
pelo Brasileiro. Ele se reapre-
sentou sem dores e estará à 
disposição de Rogério Ceni, 
segundo o site “Globo Espor-
te”. Diego foi substituído na 
derrota por 2 a 1 para o São 
Paulo, quarta-feira, mas teve 
apenas cãibras, por conta do 
longo tempo sem jogar.

Na estreia de Rogério Ceni no 
comando do Flamengo, quem 
roubou os holofotes foi Hugo. 
Mas forma negativa. O goleiro 
falhou no lance do segundo gol 
do São Paulo e decretou a der-
rota rubro-negra. Ontem, ele 
voltou a falar sobre o lance.

“Erros acontecem, cabeça 
erguida e bola pra frente, triste 
por ter terminado a noite assim, 
mas Deus sabe de todas as coi-
sas. Agora é trabalhar cada vez 
mais e mais, peço desculpas à 
Nação. Darei o melhor sempre 
por essa camisa”, postou o go-
leiro no Twitter.

Rogério Ceni ainda não de-
finiu quem defenderá a meta 
contra o Atlético-GO. O Flamen-
go ocupa a terceira posição no 
Brasileiro, com 35 pontos, e ten-
ta se aproximar de Internacional 
e Atlético-MG.

DIEGO ALVES, 
SEM DOR, PODE 
JOGAR AMANHÃ

tabelaçoaçotabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 36 20 10 6 4 32 18 14 60,0%

 2º Atlético-MG 35 19 11 2 6 35 23 12 61,4%

 3º Flamengo 35 20 10 5 5 33 29 4 58,3%

 4º São Paulo 33 17 9 6 2 26 15 11 64,7%

 5º Fluminense 32 20 9 5 6 29 22 7 53,3%

 6º Palmeiras 31 19 8 7 4 26 20 6 54,4%

 7º Santos 31 20 8 7 5 28 24 4 51,7%

 8º Grêmio 30 19 7 9 3 22 17 5 52,6%

 9º Bahia 25 20 7 4 9 26 29 -3 41,7%

 10º Sport 25 20 7 4 9 19 26 -7 41,7%

 11º Corinthians 25 20 6 7 7 23 27 -4 41,7%

 12º Fortaleza 24 19 6 6 7 18 16 2 42,1%

 13º Ceará 24 19 6 6 7 23 26 -3 42,1%

 14º Atlético-GO 23 20 5 8 7 18 26 -8 38,3%

 15º Coritiba 20 20 5 5 10 18 26 -8 33,3%

 16º Bragantino 20 20 4 8 8 23 27 -4 33,3%

 17º Botafogo 20 19 3 11 5 19 23 -4 35,1%

 18º Vasco 19 18 5 4 9 20 26 -6 35,2%

 19º Athletico-PR 19 19 5 4 10 15 21 -6 33,3%

 20º Goiás 12 18 2 6 10 21 33 -12 22,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

20ª RODADA / AMANHÃ

Santos x Internacional 16h30 Vila Belmiro

Sport x Vasco 16h30 Ilha do Retiro

Goiás x Athletico-PR 17h Serrinha

Corinthians x Atlético-MG 19h Neo Química Arena

Grêmio x Ceará 19h Arena do Grêmio

Fortaleza x São Paulo 19h Castelão

Flamengo x Atlético-GO 21h30 Maracanã

Palmeiras x Fluminense 21h30 Allianz Parque

20ª RODADA / SEGUNDA

Coritiba x Bahia 18h Couto Pereira

Botafogo x Bragantino 20h Nilton Santos

20ª RODADA
Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza  Arena da Baixada 

São Paulo 2 x 1 Goiás  Morumbi

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians  Olímpico

Vasco 0  x 1 Palmeiras São Januário

Internacional 2 x 2 Coritiba Beira-Rio

Bragantino 1 x 1 Santos Nabi Abi Chedid

Atlético-MG 4 x 0 Flamengo Mineirão

Bahia 1 x 0 Botafogo Arena Fonte Nova

Fluminense 0 x 1 Grêmio Maracanã

Ceará 0 x 0 Sport Castelão

18ª RODADA / JOGO ADIADO / ONTEM
Bahia 2 x 1 Fortaleza Pituaçu
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Brasil

Everton Ribeiro e 
Firmino em ação 
Tite confirma escalação para jogo contra a Venezuela, pelas Eliminatórias, com a 
presença do meia do Flamengo e o atacante exercendo nova função em campo

N
a liderança da corrida 
que vale uma vaga na 
Copa do Mundo do Ca-

tar, em 2022, a Seleção encer-
rou na manhã de ontem, na 
Granja Comary, a preparação 
para enfrentar a Venezuela, 
hoje, às 21h30, no Morumbi, 
ainda sem Neymar. Sem ro-
deios, Tite antecipou o time 
que entrará em campo pela ter-
ceira rodada das Eliminatórias 
e, na ausência de seu principal 
jogador, revelou que Roberto 
Firmino, astro do Liverpool, 
da Inglaterra, terá um papel 
importante em São Paulo.

“A colocação em relação ao 
Richarlison é de 9. A do (Ro-
berto) Firmino vai ser mais 
livre, mais arco do que flecha. 
Diferentemente do jogo an-
terior, vai ser mais articula-
dor. Eu não quero entrar em 
mais detalhes também. Em 
termos de estratégia, a gente 
procura preservar alguma in-
formação, assim como a gente 
cuida do adversário ele cuida 
da gente”, avaliou Tite.

Com recorde de cortes des-
de que assumiu o comando da 
Seleção, seis no total (os za-
gueiros Rodrigo Caio e Éder 
Militão, os volantes Fabinho 
e Casemiro, o meia Philippe 
Coutinho, além do lateral-
direito Gabriel Menino, que 
testou positivo para covid-19 
ontem, em Teresópolis), Tite 
confirmou a renovação ‘força-
da’ com a escalação do golei-
ro Éderson, do volante Alan, 
do apoiador Everton Ribei-
ro e dos atacantes Richarli-
son e Gabriel Jesus contra a 
Venezuela.

“São desafios que todas as 
seleções têm enfrentado. Essa 
convocação teve um número 
maior do que realmente acon-
tece, ou por lesão ou pela co-
vid-19. Mas quero olhar esse 
lado real também. As oportu-
nidades surgem. Tal qual em 
algum momento estava convo-
cado Pedro. Por exemplo, veio 
o Richarlison e se firmou. Não 
queremos que problemas acon-
teçam, mas também fica uma 

 > Teresópolis
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Venezuela

Local: Morumbi. Árbitro: Juan Benítez 
(PAR). Horário: 21h30

BRASIL

VENEZUELA

Éderson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva 
e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton 
Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e 
Richarlison. Técnico: Tite

Faríñez, Feltsche, Osorio, Ángel e Rosales; 
Cásseres, Rincón e Moreno; Savarino, 
Machís e Rondón.  
Técnico: José Peseiro

FICHA TÉCNICA

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

outra oportunidade para um 
atleta de alto nível também vir 
e se apresentar”, destacou Tite.

Na esperança de voltar 
contra o Uruguai, terça-feira, 
em Montevidéu, Neymar tem 
realizado sessões de fisiote-
rapia em três períodos para 
se recuperar de uma lesão 
muscular na coxa esquerda. 
Por hora, o atacante do Paris 
Saint-Germain aguarda pela 
chance de vestir a nova cami-
sa do Brasil, em homenagem 
à Seleção de 70, que será usa-
da pela primeira vez contra a 
Venezuela.

 N À espera de Neymar, que se 
recupera de lesão na coxa es-
querda, Tite não fechou os olhos 
para a ótima fase de Pedro, que 
já balançou a rede 20 vezes na 
temporada, e o convocou para o 
confronto com a Venezuela. Não 
é de hoje que o camisa 21 do Fla-
mengo está no radar do técnico. 

O atacante já se destacava 
com a camisa do Fluminense 
quando foi convocado pela pri-
meira vez para os amistosos con-
tra Estados Unidos e El Salvador, 
em 2018. Uma lesão no joelho di-
reito adiou a estreia de Pedro com 
a Amarelinha e abriu caminho 
para Richarlison, ex-companheiro 
de Laranjeiras, ser chamado e não 
sair mais do grupo.

“Eu penso exclusivamente 

no jogo da Venezuela. Pensa no 
próximo, pensa no teu dia. Eu 
estou muito feliz, gosto muito 
do Pedro. Abel já vinha colocan-
do a qualidade de finalização 
dele impressionante. Ele estava 
convocado conosco, sofreu o 
problema de entorse no joelho, 
veio o Richarlison, assumiu. Está 
aqui envolvido, tem feito bons 
treinamentos de novo. É um 
grande jogador e vai nos ajudar 
contra a Venezuela com certe-
za”, disse Tite.

Pedro deixou o Fluminense 
rumo à Fiorentina, da Itália, e 
voltou para o Brasil no início do 
ano para vestir a camisa do Fla-
mengo. Os gols geram a promes-
sa de compra de seus direitos ao 
clube italiano.

À ESPERA DE NEYMAR, TÉCNICO SE 
RENDE ÀS FINALIZAÇÕES DE PEDRO

Tite oriente 

os jogadores 

durante o 

treino: de olho 

em Pedro

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Firmino corre 

no treino: 

titular e 

pronto para 

ser mais arco 

do que flecha, 

segundo Tite
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Vasco

Covid-19 tira Castan, 
Miranda e Ribamar  
do jogo contra o Sport
Depois de Carlinhos, trio testa positivo para o novo coronavírus 
e irá desfalcar o Vasco de Sá Pinto por pelo menos dez dias

Não será contra o Sport 
que o técnico Ricardo 
Sá Pinto poderá escalar 

o Vasco com força máxima. 
Além de Carlinhos, os zaguei-
ro Leandro Castan e Miranda 
e o atacante Ribamar  testaram 
positivo para o novo coronaví-
rus. Como terão de cumprir o 
período de isolamento social 
pelos próximos dez dias, o trio 
está fora dos compromissos de 
amanhã, às 16h30, na Ilha do 
Retiro, e do dia 19, contra o For-
taleza, em São Januário.

A informação foi inicialmen-
te divulgada pelo jornalista Gil-
mar Ferreira e confirmada pelo 
Ataque. Há nove rodadas sem 
vencer no Brasileirão, o Vasco, 
que ocupa a 18ª colocação, com 
19 pontos, e perde dois zaguei-
ros titulares na luta para fugir 
do Z-4. Na ausência do capitão 
Leandro Castan e de Miran-
da, Sá Pinto pode antecipar 
a estreia de Jadson, ex-Porti-
monense, de Portugal. Caso 
mantenha o esquema com 
três zagueiros, Ricardo Graça, 
Marcelo Alves e Werley, além 
de Jadson, são as principais op-
ções para o setor.

ALEGRIA DE JADSON

Jadson, inclusive, teve oficiali-
zada sua contratação pelo Vas-
co, ontem, e não escolheu sua 
alegria com o acerto. “Estou 
muito feliz, a gente está aqui 
no Vasco, eu vim em busca de 
uma realização de um sonho, 
jogar um Campeonato Brasilei-
ro, uma camisa de um gigante, 
como é o Vasco. Fui bem recebi-
do pelos meus companheiros e 
é muito gratificante estar aqui”, 
disse, à VascoTV, completando:

“Quero deixar um legado. 
Quero atingir os objetivos pla-
nejados pelo Vasco. Estamos 
numa fase muito boa na Sul
-Americana e no Brasileiro, 
pretendo regressar logo às vi-
tórias para o time sair dessa 
posição incômoda”, frisou o 
zagueiro, que foi indicação 
do treinador português, tem 
1,86m e 29 anos. Jadson chega 
à Colina por empréstimo até o 
fim do Campeonato Brasilei-
ro, em fevereiro de 2021. 

Jadson não esconde a alegria 

de ter sido contratado pelo 

Vasco: pronto para jogar

CARLOS GREGÓRIO JR/VASCO

A publicação do edital de 
convocação para a eleição pre-
sidencial do Vasco, amanhã, 
no formato online e presencial, 
na sede do Calabouço, no Cen-
tro, foi marcada pela renúncia 
da candidatura de Roberto 
Luiz Leven Siano e Sérgio Frias. 
Como Alexandre Campello 
já havia desistido de tentar 
a reeleição nos moldes atuais, 
só Jorge Salgado e Julio Brant 
continuam no páreo. No con-
fuso cenário político cruzmal-
tino, o processo eleitoral pode 
não acabar amanhã.

Candidato mais votado 
no pleito realizado do último 
sábado, em São Januário, 
Leven Siano entrou com um 
recurso no Superior Tribunal 
de Justiça para tentar derru-
bar a suspensão da eleição 
do Vasco, em decisão do pró-
prio presidente da entidade, 
Humberto Martins. O agravo 
interno foi registrado na tar-
de de ontem. A expectativa 
é de que o recurso seja ana-
lisado e respondido até hoje.

Apesar da determinação 
da Justiça para a realização 
de uma nova eleição, os pre-
sidentes de três poderes do 
clube, Roberto Monteiro (Con-
selho Deliberativo), Edmilson 
Valentim (Conselho Fiscal) e 
Sílvio Godoi (Beneméritos) re-
conheceram, em nota divul-
gada ontem, a legitimidade 
da vitória de Leven Siano, do 
Somamos. O atual presidente, 
Alexandre Campello, e Faues 
Cherene Jassus, o Mussa, pre-
sidente da Assembleia Geral, 
não participam do manifesto.

NOVA ELEIÇÃO? 
LEVEN SIANO 
RECORRE
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Além da briga eleitoral sem 
fim, o Vasco ainda perdeu 
quatro jogadores para o due-
lo com o Sport, amanhã, pelo 
Brasileirão na Ilha do Retiro. 
Todos por covid-19: Castan, 
Ribamar, Carlinhos e Miran-
da. Sorte que contratou o za-
gueiro Jadson e ele já pode 
atuar como titular. Indicação 
do Sá Pinto, 29 anos, forte e 
que parece estar agradando 
bastante nos treinos. Entre-
tanto, passou da hora de fazer 
uma reza braba no Gigante 
da Colina...

QUE MARÉ DO VASCO 

LIDAR COM PRESSÃO

D
omènec Torrent chegou ao Flamengo sob di-
visão de opinião. Mais conhecido por ser au-
xiliar de Guardiola do que por seus trabalhos, 

até conseguiu bons resultados, mas a fragilidade 
defensiva acabou encurtando sua passagem. Ro-
gério Ceni já acumula experiências por São Paulo, 
Cruzeiro e, é claro, principalmente Fortaleza, onde 
fez grande trabalho e foi vitorioso. Levantou taças. 
Na estreia, derrota para  o time que defendeu a vida 
toda. O maior ídolo do São Paulo, para muitos. De 
pressão entende. Mas no Flamengo é diferente. A 
torcida tem na memória o time de JJ e pela excelen-
te equipe que possui, há necessidade de resultados. 
A Copa do Brasil dá muita grana e a sorte é que não 
tem mais gols qualificados. No Morumbi, com Éver-
ton Ribeiro e Pedro, o Fla terá tudo para conseguir 
resultado melhor. E será necessário. Não desejo 
começo tão conturbado. Como treinador, acho que 
está maduro. Mas, no Fla, lidar com pressão será o 
maior trabalho...

 n O técnico Tite já definiu 
o time titular que vai en-
frentar o Peru, no Morum-
bi, nesta noite, às 21h30. 
E a notícia da vez é a es-
calação do craque do Fla-
mengo, Éverton Ribeiro, 
como titular. Com Couti-
nho cortado, pelo menos 
o comandante da seleção 
brasileira dará chances ao 
atleta depois de tirá-lo de 
um jogo importantíssimo 
pela Copa do Brasil. Quali-
dade para isso ele tem e es-
peramos que Éverton des-
file como costuma fazer 
com a camisa rubro-negra.

ÉVERTON RIBEIRO 
SERÁ TITULAR 

SERÁ A VEZ DE LUCCA? 

 nO atacante Lucca chegou ao 
Flu e ainda não teve grandes 
oportunidades. Jogou duas 
partidas, contra Fortaleza e 
Grêmio, o que, somando os 
jogos, dá 33 minutos em cam-
po com. Ele teve seu primeiro 
contato com a imprensa desde 

sua chegada e disse que está 
100% para atuar por 90 minu-
tos. Odair precisa de poder de 
fogo. Muito se falou que, em 
2017, teria recusado vir com 
medo de não receber salários. 
Mas negou. Não recebeu pro-
posta oficial à época.

Marcinho volta 
aos treinos, mas...
Perto de fim de contrato, lateral-direito 
não deve mais defender o Alvinegro

O 
lateral-direito Marci-
nho voltou a participar 
dos treinamentos do 

Botafogo nesta semana. Mas 
sua alegria não foi completa. 
Afinal, o jogador, de 24 anos, 
que se submeteu a uma opera-
ção no joelho e não entrou em 
campo em nenhuma partida 
na atual temporada, não deve 
mais jogar pelo Alvinegro, que 
o revelou para o futebol. 

Com contrato se encer-
rando no fim de dezembro, 
Marcinho não deve reno-
vá-lo. Além disso, disputar 
um jogo oficial pelo Bota-
fogo no momento não seria 
interessante para ele - isso 
faria com que Marcinho 
não possa defender nenhu-
ma outra equipe da Série A 
até o término do Brasilei-
ro, que nessa temporada vai 
até fevereiro de 2021.

Marcinho fez a sua es-
treia pelos profissionais do 
Botafogo em 2016. O me-
lhor ano da vida do jogador 

Marcinho durante o treino: lateral está com o futuro indefinido
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foi em 2019, quando suas 
atuações pelo clube carioca 
o fizeram ser convocado por 
Tite para defender a sele-
ção brasileira.

LECAROS FORA
O Botafogo não deve contar 
com o retorno de Lecaros 
na partida contra o RB Bra-
gantino, na próxima segun-
da-feira, no Estádio Nilton 
Santos, pela 20ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. O 
peruano ainda se recupera 
de uma lesão no tornozelo 
que sofreu na partida con-
tra o Ceará.

Lecaros teve boas atua-
ções não só contra o Ceará, 
mas diante do Cuiabá, pela 
Copa do Brasil, mas a lesão 
contra os cearenses impe-
diu uma ascensão maior. 
Para contratar Lecaros, a 
diretoria do Botafogo de-
sembolsou cerca R$ 1,4 mi-
lhão ao Cusco, do Peru (ex
-Real Garcilaso).

Botafogo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Rogério Ceni está maduro para dirigir o Flamengo
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Fluminense

O 
Fluminense encara o 
Palmeiras, amanhã, no 
Allianz Parque, pela 21ª 

rodada do Campeonato Brasi-
leiro, e pode ter um importan-
te reforço. Nenê, artilheiro da 
equipe na temporada, está re-
cuperado de uma lesão na coxa 
esquerda e ficará à disposição 
de Odair Hellmann.

O meia, que tem 19 gols, já vi-
nha participando normalmen-
te dos treinos com a equipe no 
CT Carlos Castilho. Apesar do 
reforço, Fernando Pacheco, que 
também sofreu uma lesão, ain-
da é dúvida. Um treino hoje res-
ponderá se o jogador estará ou 
não à disposição da comissão 
técnica tricolor.

Já a negociação entre Flumi-
nense e Dodi, sobre a renovação 
do contrato do jogador, ainda 
não teve um desfecho. A direto-
ria, porém, vê com mais otimis-
mo a possibilidade de ampliar 
o compromisso com o jogador. 

De acordo com informa-
ções do portal “UOL”, apesar 
da proposta do Tricolor não 
ter sido no valor pedido pelo 
staff de Dodi, os dirigentes 
acreditam que com um pa-
râmetro salarial, o acordo es-
taria muito mais próximo de 
acontecer.

O Fluminense trabalha 
com dois trunfos para conse-
guir renovar o contrato com 
Dodi. O primeiro é o fato de 
ele querer permanecer no 
clube. O segundo motivo é 
que, caso não renove com o 
Tricolor, o Dodi ficará ao me-
nos dois meses sem atuar, o 
que pode ser prejudicial para 
a sua carreira. 

O vínculo de Dodi vai até 
dezembro, embora, este ano, 
a temporada só se encerre em 
fevereiro. Nos últimos dias, 
foi ventilada uma possível 
concorrência do Ceará em re-
lação ao jogador. Dodi tem 24 
anos e chegou ao Fluminense 
em 2018. Após duas tempora-
das sem se firmar, ele se tor-
nou peça chave no esquema 
de Odair Hellmann e passou a 
ser prioridade para a renova-
ção de contrato com o Tricolor 
das Laranjeiras.

Nenê pode reforçar o Fluzão 
no duelo contra o Palmeiras 
Livre de lesão na coxa esquerda, artilheiro tricolor na temporada já treina com o grupo

Nenê já marcou 
19 gols pelo 
Fluminense na 
atual temporada


