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LLO JOGO-TREINO que o FLAMENGO fará
com o MADUREIRA, SÁBADO, ÀS 10h30, NA
GÁVEA, TERÁ TRANSMISSÃO PELA TV FLA

esportes

LLcom o aval do ‘mister’ jesus

Mengão quer atacante
Com ida de Uribe para o Santos, Rubro-Negro procura um reserva para Gabigol

O

carrinho de compras
do Flamengo tem espaço reservado para mais
um atacante. Gabigol, claro, é
o dono da posição, mas a saída
de Uribe para o Santos fez sobrar uma vaga no setor ofensivo. Com o aval de Jorge Jesus,
a diretoria vai às compras, mas
com moderação. Nos últimos
três anos, entre erros e acertos,
o clube gastou quase R$ 90 milhões com atacantes.
Ainda com bala na agulha, o
Rubro-Negro está mapeando
o mercado em busca do nome
ideal. Pedro, do Fluminense, entrou na pauta da diretoria, mas a
negociação é considerada muito difícil. Jonas, do Benfica, também foi sondado, assim como o
colombiano Duván Zapata, da
Atalanta, considerado caro.
Em 2017, o Flamengo contratou Berrío por R$ 11 milhões. No ano seguinte, a diretoria foi buscar Henrique
Dourado no Fluminense por
R$ 11,5 milhões. O Ceifador,
entretanto, não deu certo e foi
negociado um ano depois para
o Henan Jianye, da China.
Em julho do ano passado, Vitinho foi contratado ao CSKA da

Boas vendas
pro exterior
deixaram o
clube com
bala na
agulha
Cabe ressaltar que o Flamengo tem vendido bem seus jogadores. Dourado, por exemplo,
transferiu-se para o futebol chinês por pelo menos R$ 18 milhões. O atacante Felipe Vizeu,
cria das categorias de base, foi
para a Udinese (Itália) por R$ 20
milhões. O mais caro foi Vinicius
Junior, que saiu por R$ 165 milhões para o Real Madrid.

Sub-17 avança no Brasileiro
O sub-17 do Flamengo não
deu chances ao Athletico-PR,
e,com uma vitória por 3 a 0,na
Gávea, confirmou a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O Rubro-Negro passou
pelo confronto com o Furacão
sem dificuldades. Na ida, no
Paraná, já havia vencido por
3 a 0. Na Gávea, os gols foram
marcados por Daniel Cabral,

LL

Alexandre Vidal / Flamengo

Rússia por R$ 43 milhões. Seis
meses depois, o Flamengo pagou R$ 23 milhões por Bruno
Henrique. Uribe, que já foi para
o Santos, veio sem custos, e Gabigol está no clube por empréstimo.
Os dois, porém, tinham alto salário. O colombiano ganhava cerca
de R$ 600 mil por mês, e Gabriel,
que pertence à Inter de Milão, recebe mais de R$ 1 milhão.

Ryan Luka e Will. Agora, o time comandado pelo técnico
Phelipe Leal aguarda a definição do adversário da próxima
fase, que sairá do confronto
entre Palmeiras e São Paulo.
O sub-17 do Flamengo volta
a campo no sábado, contra o
Fluminense, para a decisão da
Taça Guanabara.A partida será nas Laranjeiras. No primeiro jogo, empate em 2 a 2.

O técnico Jorge Jesus, que conta com Gabigol no comando do ataque, quer mais um centroavante

Reinier será integrado aos profissionais
LLA torcida do Flamengo já
está há algum tempo com
vontade de acompanhar o
jovem Reinier, de 17 anos,
no time profissional. E isso deve acontecer muito em
breve. De acordo com o site
Globoesporte.com, a joia das
categorias de base será incorporada ao elenco principal
ainda nesta semana. A intenção é aproveitar a parada da

Copa América para aproximá-lo dos outros jogadores,
a fim de ganhar experiência
com os veteranos.
O processo é visto como
natural, e a tendência é que
Reinier alterne alguns treinamentos no profissional e no
sub-20. Ele está recuperado de
uma tendinite no joelho direito e já pode treinar com bola.
O camisa 10 da base, aliás, es-

tá inscrito na Copa Libertadores, mesmo sem nunca ter
atuado no time principal. Jorge Jesus vai decidir pela permanência ou não do jogador
na lista. Recentemente, a imprensa italiana afirmou que a
Juventus estaria disposta a pagar 15 milhões de euros (R$
67 milhões) pelo jogador. O
nome de Reinier também foi
ventilado no Arsenal.

