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LLA TORCIDA JÁ COMPROU MAIS DE 46 MIL
INGRESSOS PARA fla x EMELEC (EQUADOR),
NO MARACA, dia 31 de julho, PELA LIBERTA

esportes

LLABRE O OLHO, TRICOLOR!

O Mengão quer te pegar
Rubro-Negro fez proposta por 70% dos direitos do atacante Pedro, do Fluminense

O

Flamengo já definiu seu alvo na busca por um centroavante: Pedro, do Fluminense. Como aconteceu no ano
passado com Henrique Dourado,o
Rubro-Negro quer tirar o principal
atacante do rival, mas a negociação
é muito mais complicada desta vez.
A primeira proposta foi prontamente recusada pelo Tricolor
das Laranjeiras, que só pretende
liberar o camisa 9 pelo valor da
multa rescisória — 50 milhões de
euros (cerca de R$ 220 milhões)
para o exterior, e um pouco menor para o mercado interno.
Mesmo fazendo jogo duro para
liberar o centroavante, a venda de
um atleta pode ser necessária, pois
o Tricolor está com dificuldade financeira. Principalmente se Pedro
for convencido de que é melhor
desembarcar na Gávea, onde receberia um salário bem superior ao
atual. É nessa fragilidade financeira
do rival que a diretoria rubro-negra
aposta para ter sucesso.
A proposta apresentada previa a
compra de 70% dos direitos econômicos de Pedro, com o argumento
de que o Flamengo seria boa vitrine para a valorização do jogador e,
com isso, o Fluminense poderia lucrar mais com uma futura venda do
atleta. O presidente Mário Bittencourt e sua equipe, porém, querem
vendê-lo para um clube europeu.
O Tricolor tem apenas metade
dos direitos econômicos do atacante — o restante pertence ao
Artsul — e o contrato atual termina em dezembro de 2021, o que
evita de cara uma possível saída
sem custos do atleta. O Rubro-Negro, por sua vez, precisa acelerar as
tratativas, já que Pedro disputou
cinco jogos pelo Flu no Brasileiro.
Se completar sete, ficará impedido
de jogar o campeonato por outra
equipe. Além disso, o prazo para
a inscrição nas oitavas da Libertadores termina dia 20 de julho.
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É pra cá ou pra lá? O centroavante
Pedro é o nome que mais agrada
à diretoria neste momento, mas
o Flu faz muito jogo duro para
negociar o seu camisa 9

Clube procura um zagueiro
Além de um atacante, o Flamengo quer um zagueiro e
um lateral-esquerdo, esse último ainda pode ser Filipe
Luís, do Atlético de Madrid,
da Espanha, mas que ainda
não revelou qual será o seu
destino após a Copa América. Segundo o jornal mexicano AM, o Rubro-Negro ofereceu cerca de 10 milhões de
dólares (R$ 38,6 milhões) pelo zagueiro paraguaio Bruno
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Valdez, do América, do México, mas a investida foi prontamente recusada. Recentemente, em viagem à Europa,
a diretoria sondou a situação de Bruno Viana, do Braga, de Portugal. O clube luso
pediu cerca de 20 milhões de
euros (R$ 90 milhões) para
iniciar as negociações, mas o
Flamengo ofereceu um valor muito abaixo e as negociações não evoluíram.

‘Defesa ganha campeonato’
O técnico Jorge Jesus exige muito dos atletas durante
os treinos, e esse esforço será fundamental na sequência da temporada. Quem garante é o zagueiro Rodrigo
Caio. Após uma semana de
trabalho com o português, o
camisa 3 é só elogios ao trabalho no setor de defesa.“São
ideias diferentes, uma forma
de jogar com bastante agressividade na marcação. Ele é
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um cara que orienta bastante, especialmente a parte defensiva”, comentou. “Como
defensor, acho isso fundamental. Acredito que vamos
crescer muito como equipe. E
é uma coisa que ele fala bastante: defesa ganha campeonato. Eu tinha ouvido isso de
um treinador chamado Osório, quando trabalhei com ele
no São Paulo, e levo isso comigo sempre”, argumentou.

