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FLUMINENSE

VASCO

l Após cirurgia,
Thiago Neves
sonha em voltar
aos treinos
em 40 dias
cirurgia no joelho esquerdo
de Thiago Neves, para corrigir uma lesão no menisco,
foi bem sucedida e a expectativa é
de que o meia retorne aos treinos
físicos no Fluminense em 40 dias. O
procedimento foi realizado ontem
pela manhã em um hospital no Rio
de Janeiro. "Graças a Deus correu
tudo bem na cirurgia. Vou me
dedicar ao tratamento de recuperação para voltar o mais rapidamente possível. Em breve o guerreiro estará de volta", disse o jogador, através de nota.
Thiago Neves estava atuando
no sacrifício, mas a eliminação da
Taça Libertadores diante do Boca
Juniors o fez mudar de pensamento. Em conjunto com os médicos do clube tricolor, o
meia-avançado aproveitou a pausa
no calendário do Campeonato Brasileiro e optou pela cirurgia agora
para evitar um possível agravamento das dores justamente na reta
final do Brasileiro.
Os companheiros de Fluminense prometem empenho para minimizar a perda técnica com a
ausência do camisa 7 e ressaltam a
força do grupo tricolor. "É claro que
todos ficaram chateados. Mas temos de mostrar a força do grupo.
Em um campeonato longo é necessário um grande elenco", destacou o goleiro Diego Cavalieri.
No treino de ontem, em preparação para o jogo contra o Santos,
na próxima quarta, na Vila Belmiro,
o técnico Abel Braga testou o argentino Lanzini no lugar de Thiago
Neves. Deco continua os trabalhos
físicos e tem boa chance de retorno.
Fred, Leandro Euzébio, Valencia,
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"Graças a Deus correu tudo bem
na cirurgia. Vou me dedicar ao
tratamento de recuperação para
voltar o mais rapidamente
possível. Em breve o guerreiro
estará de volta."
Thiago Neves, meia do Fluminense

Rafael Sóbis e Diguinho seguem
em trabalho de recuperação.
VOLTANDO AOS POUCOS
Ontem quem apareceu no treino foi o atacante Fred. Ele deu inicio
a fase de transição do departamento médico para a recuperação
da preparação física.
Orientado pelo preparador físico, Cristiano Nunes, Fred levou a
atividade à sério e não poupou

esforços diante uma corda que o
segurava.
O atacante vem de uma grave
lesão muscular na coxa direita e
está desde o dia 10 de maio (jogo
contra o Internacional, no Engenhão, pela Taça Libertadores) sem
disputar uma partida oficial. Apesar da dedicação, ele dificilmente
terá condições de enfrentar o Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Liberados
O Fluminense conseguiu
ter o seu recurso aceito
pelo Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD)
ontem e converteu as
punições de Abel Braga e
Rafael Moura no
Brasileiro em cestas
básicas. A dupla estava
de fora das próximas
rodadas da competição e
poderá voltar a reforçar a
equipe. Rafael Moura
teria de cumprir cinco
jogos por ter cuspido em
Renato Abreu, do
Flamengo, na 28ª rodada
do Nacional do ano
passado. Já o treinador
Abel Braga tinha um
gancho de mais duas
rodadas para cumprir por
ter reclamado com o
árbitro já com o
confronto encerrado.

Recuperado de lesão
que o deixou de fora dos
confrontos contra o Corinthians na Libertadores
e das duas rodadas iniciais do Nacional, o zagueiro Dedé foi o destaque positivo de ontem
no treino do Vasco. Já o
volante Eduardo Costa
voltou a se machucar e é
desfalque por um mês.
Apesar de não ter treinado com o grupo, o zagueiro está recuperado do
edema ósseo na perna esquerda que o afastou do
time desde 3 de abril, na
vitória por 2 x 1 sobre o
Alianza Lima pela Libertadores. A expectativa do
departamento médico do
Vasco e que Dedé volte a
jogar no dia 10 de junho,
contra o Bahia.
Já o volante Eduardo
Costa teve a confirmação
de um estiramento muscular na coxa esquerda. O
tempo de recuperação é
estimado em cerca de
quatro semanas. Líder, o
Vasco divide a ponta da
tabela com Botafogo e
Atlético-MG.
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Agora é esperar

Uma alta
e uma
baixa

Dedé está
100%
recuperado
da lesão

