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Fluminense

Liberta é
‘trunfo’
tricolor para
ter Babi
Disputa do torneio continental é atrativo para o
Fluzão acertar com o atacante alvinegro

O

Fluminense segue em
busca de reforços para
a Libertadores. Os principais alvos continuam sendo
os atacantes Matheus Babi, do
Botafogo, e Willian Bigode, do
Palmeiras. Ainda nesta semana, o Tricolor pode ter novidades em relação aos atletas.
De acordo com o “UOL”, o
clube se reunirá com os empresários de Babi e o Serra
Macaense, detentor de seus
direitos econômicos. A equipe das Laranjeiras tem como
“trunfo” o fato de disputar
a Libertadores, já que Babi
não deseja disputar a Série B.
Além disso, o jogador teria a
chance de continuar morando no Rio de Janeiro.
Para contratar o jogador,
que atualmente está emprestado ao Botafogo, o Fluminense fez uma proposta de 1
milhão de euros (R$ 6,7 milhões) por 25% dos direitos
econômicos. O Athletico-PR
fez uma proposta mais alta,
mas quer 60% dos direitos.
Já Willian Bigode sinalizou que gostou da proposta
do Fluminense, mas só defi-

Já Willian
Bigode
sinalizou que
gostou da
proposta do
Fluminense,
mas só definirá seu futuro
nos próximos
dias

nirá seu futuro nos próximos
dias. O atacante espera o técnico Abel Ferreira retornar da
Europa para saber se está ou
não nos planos do Palmeiras
para 2021. O Fluminense está
otimista com as duas negociações. Prova disso é que o Tricolor não possui um plano B caso
as contratações fracassem.
CALEGARI EM ALTA

Um dos destaques do Fluminense na última temporada,
o lateral-direito Calegari está
na mira de clubes do futebol
brasileiro e do exterior. Apesar dos holofotes na promessa, o Tricolor afirmou que não
recebeu nenhuma proposta
ou sondagem de nenhum clube pelo jogador.
Calegari teve seu contrato
estendido pelo Fluminense
até 2025, com multa de 40
milhões de euros (aproximadamente R$ 268 milhões). O
jogador de 19 anos chegou ao
clube aos 12 e já teve participação em várias seleções de
base. Pelo profissional, o lateral atuou em 27 jogos e ainda
não balançou as redes.
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O fato de
permanecer no
Rio pode pesar
para o acerto
de Babi com o
Fluminense

