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BOBADILLA
ESTÁ FORA
DA ESTREIA

Ao contrário do
que se esperava,
Raúl Bobadilla não
terá condições de
jogo para amanhã

mana passada (Muriel, Ganso,
Fred, Egídio, Danilo Barcelos,
Yuri, Hudson, Nenê, Fernando
Pacheco, Lucca e Wellington),
quando a diretoria fechou com
um pacotão de contratações,
com nomes que sabem o que é
jogar a competição: Abel Hernández, Cazares, Bobadilla,
David Braz e Manoel.
Entretanto, no grupo tricolor, só Muriel, pelo Internacional, e Ganso, pelo Santos,
sabem o que é conquistar a Libertadores. Os outros tentarão
o título inédito, assim como o
próprio Fluminense. “Estou
em desespero para conquistar um título importante pelo
Fluminense nesse finzinho da
minha carreira”, admitiu Fred.

N Não será contra o River Plate que o torcedor do Fluminense terá a chance de ver Bobadilla em ação pela primeira
vez. Apesar do esforço do departamento jurídico do clube
para regularizá-lo a tempo
da estreia na Libertadores, a
Conmebol informou que não
recebeu a documentação do
atacante no prazo estipulado.
Portanto, o reforço fica
disponível para estrear apenas a partir do jogo com o
Madureira, domingo, pela
última rodada da Taça Guanabara. O nome de Raúl Bobadilla foi publicado no BID
antes do prazo limite, mas
toda a papelada dependia
dos trâmites entre Fluminense, Conmebol e CBF, que faz a
intermediação do processo.
Inimigo, o tempo atrapalhou
os planos do clube de regularizar o argentino naturalizado paraguaio.
Já o zagueiro Manoel, o
meia equatoriano Cazares
e o atacante uruguaio Abel
Hernández estão à disposição
de Roger Machado.

ARTILHEIRO QUER VER O TIME
JOGANDO DE MODO OFENSIVO
Sem poder ir à estreia
na Liberta, a torcida
montou um mosaico
no Maracanã com
a frase ‘Time de
Guerreiros’

N O artilheiro Fred também analisou a esteia diante do River Plate,
amanhã, às 19h, no Maracanã. Ele
admitiu que os argentinos são favoritos, mas ressaltou a importância de o time tricolor se comportar
de maneira ofensiva.
“Nós respeitamos muito os
nossos adversários, com o River
não será diferente, mas temos
que ter responsabilidade e ousadia. Futebol é dinâmico e muitos momentos as equipes se alteram”, advertiu. Ele admitiu o
favoritismo do time argentino:

“Sabemos que são os favoritos,
não somente no grupo, mas na
Libertadores, mas também sabemos da nossa força, estamos confiantes e vamos dar a nossa vida”.
Fred espera duelos complicados na fase de grupos. Por isso,
uma vitória sobre o River Plate na
estreia seria tão importante. “É
muito importante começar com
essa vitória, para passar respeito, por uma questão emocional
também. É o nosso objetivo e nos
daria uma confiança muito grande na competição”, concluiu.

Sabemos que
são os favoritos,
não somente no
grupo, mas na
Libertadores, mas
também sabemos
da nossa força”
FRED

