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LLPARA O JOGO DE AMANHÃ, CONTRA O
FURACÃO, DORIVAL JÚNIOR NÃO PODERÁ
CONTAR COM O VOLANTE CUÉLLAR, SUSPENSO

esportes
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LLRENATO GAÚCHO DEU UM PERDIDO

Cheirinho de bolo no Fla
Abel Braga passa a ser a prioridade do Rubro-Negro para a temporada de 2019

N

ão vai ser nesse verão
que as praias cariocas
ganharão o reforço de
Renato Gaúcho. Muito menos
o Flamengo o terá como treinador. Ontem, após reunião, o
presidente do Grêmio Romildo Bolzan anunciou que o ‘Rei
do Rio’ vai ficar mesmo é em
Porto Alegre. A notícia deixou
o Rubro-Negro perdido, já que
todas as fichas estavam apostadas na contratação.
As duas principais chapas na
eleição para presidente do Flamengo negociavam com Renato. Tanto Ricardo Lomba, da
situação, quanto Rodolfo Landim, da oposição, ofereceram
um salário que gira em torno
de R$ 1 milhão por mês, o que
atraiu o treinador. Mas a diretoria do Grêmio aumentou a
proposta e conseguiu convencê-lo a ficar. Agora, o RubroNegro corre atrás do Plano B,
que se chama Abel Braga.
O problema é que o Santos também tem interesse em
Abel. O presidente do Peixe,
José Carlos Peres, veio ontem
ao Rio de Janeiro para negociar
com ele. Mas, com as duas propostas na mesa, o Santos não
seria páreo para o Flamengo,
que tem um poder financeiro
bem maior. O último clube de
Abel foi o Fluminense.
A outra opção, apesar de ser
mais difícil de acontecer, seria
renovar o contrato de Dorival
Júnior. Ele tem feito um bom
trabalho à frente da equipe.
Desde que chegou, no fim de
setembro, o Flamengo soma
11 jogos, com sete vitórias, três
empates e apenas uma derrota.
Apesar das especulações, a
definição do novo técnico só
deve acontecer após a eleição
presidencial, marcada para o
dia 8 de dezembro.

Gilvan de Souza / Flamengo

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE F.C.

Abel Braga ou Dorival Júnior? A definição do novo técnico só deve acontecer após a eleição presidencial, marcada para o próximo dia 8

Vitinho se machuca e é dúvida para o último jogo do ano
LLO atacante Vitinho torceu o
tornozelo esquerdo durante o treinamento de ontem,
no Ninho do Urubu. Ele saiu
de campo num carrinho. Outro jogador da mesma posição sofreu com lesão: Marlos
Moreno sentiu dores no pú-

bis e deixou o treino mais cedo. Berrío deve ser o titular da
posição na partida de amanhã, contra o Atlético-PR. Ele
tem feito ótimos jogos com
Dorival Júnior.
O jogo no Maracanã vai
marcar a despedida de Lucas

Paquetá com a camisa rubronegra. Ele vai defender o Milan, da Itália, a partir de janeiro. Para o jogo de despedida,
52 mil ingressos foram vendidos, e os setores Norte e Oeste já estão esgotados. As entradas podem ser compradas

no Maracanã, Gávea, nas lojas Espaço Rubro-Negro e no
site Superingresso.com.br. Os
preços variam entre R$ 10 e
R$ 30. A expectativa é que bata recorde de público, que por
enquanto é do jogo contra o
Palmeiras (cerca de 65 mil).

