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lém de Fred, recuperado de edema na coxa direita, o técnico Marcão
tem mais uma opção no elenco do Fluminense para a partida contra o Santos, amanhã,
na Vila Belmiro. Matheus
Ferraz não está mais com Covid-19 e pode atuar na próxima rodada do Campeonato
Brasileiro.
Ferraz testou positivo para
a doença na última sexta-feira.
Isolado, teria de ficar fora dos
treinos por dez dias. Entretanto, voltou a fazer exame no sábado e o resultado deu negativo.
Sem apresentar os sintomas, o
zagueiro fez um novo teste três
dias depois, novamente com resultado negativo.
Por isso, ele se reapresentou
na quinta-feira, quando realizou um outro exame, este válido para 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como novamente deu negativo, Ferraz
foi liberado para treinar e para
jogar, caso seja do interesse do
técnico Marcão. Entretanto,
Ferraz não será titular, já que a
dupla de zaga continuará sendo formada por Nino e Luccas
Claro. Mas o experiente zagueiro poderá ficar no banco
de reservas.
Quem seguirá fora da equipe é Ganso. Ele retornou aos
treinos na última sexta-feira,
após ficar cerca de um mês
fora por causa de uma cirurgia de apêndice. O meia treinou com os companheiros
mas só retorna às partidas
na próxima temporada - está
fora, inclusive, da rodada final do Brasileiro.
Emprestado pelo Santos
ao Fluminense até o fim do
Brasileiro, o atacante Felippe
Cardoso não joga mais pelo
Tricolor. Ele foi liberado das
duas rodadas finais e retorna ao clube paulista. Felippe
Cardoso não teve bom início
no Fluminense e chegou a ser
avisado que seria liberado no
meio da temporada 2020. No
entanto, com a venda de Evanilson para o Porto, seguiu no
elenco. Ele disputou 27 jogos
e fez três gols.

Após Covid, Matheus Ferraz
já pode reforçar o Fluminense
Zagueiro foi reintegrado ao grupo, mas dupla de zaga seguirá com Nino e Luccas Claro
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Sem os
sintomas
da Covid,
Matheus
Ferraz já
treina com o
elenco

