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LLO JOGO-TREINO CONTRA O MADUREIRA SERÁ
TRANSMITIDO PELO CANAL ‘FOX SPORTS’ E
PELA PÁGINA DO FLAMENGO NO YOUTUBE

esportes

LLESTREIA NÃO-OFICIAL

HOJE NA TV

Jesus passará hoje por
sua primeira provação
Rubro-Negro disputará jogo-treino contra o Madureira na Gávea

J

orge Jesus trabalhou por
nove dias e, sem descansar,
será posto à prova no décimo. O Flamengo faz um jogo-treino contra o Madureira
hoje, às 11h, na sede da Gávea
— apenas sócios do clube poderão assistir. É bem verdade
que não se trata de uma partida
oficial, mas já será possível ver
um esboço do que o treinador
português tem feito, e do que
ele pretende para a equipe no
retorno da Copa América.
A estreia ‘à vera’ de Jorge Jesus será no dia 10 de julho, contra o Athletico-PR, na Arena da
Baixada, pela Copa do Brasil.
Rafinha, reforço que chegou
esta semana ao Rubro-Negro,
já deverá estar disponível até lá.
Por enquanto, o preferido da
lateral-direita é Rodinei.
No meio-campo, com Cuéllar e Arrascaeta ausentes por
conta da Copa América, Jorge
Jesus deve aproveitar para testar uma nova formação contra
o Madureira. Arão será o primeiro volante, e Vitinho e Diego devem ser titulares. Everton
Ribeiro, que se recupera de
uma lesão no calcanhar direito,
até correu em volta do campo
no treino de ontem, mas não
deve participar do jogo-treino.
Historicamente, Jorge Jesus
tem preferência pelos esquemas com dois atacantes, diferente dos últimos técnicos que
passaram pelo Flamengo — todos adotaram a formação com
três homens de frente. Assim,
mudanças serão feitas no time
após a parada: Bruno Henrique
e Gabigol devem formar o ataque, e Everton Ribeiro será deslocado para o meio.
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BAND
Copa do Mundo Feminina
Alemanha x Suécia
13h15 (vivo)
SPORTV
Copa do Mundo Feminina
Itália x Holanda
10h (vivo)
Alemanha x Suécia
13h15 (vivo)
Copa América
Uruguai x Peru
15h30 (vivo)
Troca de Passes
18h (vivo)
Amistoso
Botafogo-SP x Corinthians
19h50 (vivo)
SPORTV 2
Liga Nacional de Futsal
Carlos Barbosa x Sorocaba
13h (vivo)
Vôlei Masculino
França x Itália
16h50 (vivo)
Brasil x Canadá
19h30 (vivo)
SPORTV 3
Vôlei de Praia Masculino
Brasil x Austrália
14h10 (vivo)
UFC
Ngannou x Júnior Cigano
19h (vivo)
ESPN BRASIL
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Joia da base, Reinier interessa ao futebol inglês
Reinier ainda sequer foi incorporado ao elenco profissional, mas a torcida já pode se preparar porque a joia
de 17 anos não deve durar
muito no Flamengo. O jogador, considerado um dos
melhores da categoria sub17 no mundo, tem na mesa
propostas da Europa, princiLL

palmente do futebol inglês. A
informação foi dada inicialmente pelo canal ‘Paparazzo
Rubro-Negro’.
O pai de Reinier, Mauro,
é quem controla as sondagens pelo jovem, titular da
seleção de base. Ele já foi observado de perto por olheiros de Real Madrid e Juven-

tus, e tem multa rescisória de
70 milhões de euros (R$ 311
milhões). A intenção do Flamengo é colocar Reinier para
treinar com os profissionais
já nas próximas semanas.
Ele deve alternar entre o time principal e a base, como
o atacante Vitor Gabriel e o
meia Bill têm feito.

Futebol na Veia
13h (vivo)
Futebol no Mundo
17h (vivo)
Linha de Passe
18h (vivo)
Sportscenter
22h (vivo)
ESPN
Major League Soccer
Minnesota United x Cincinnati
17h (vivo)
FOX SPORTS
Fox Sports Rádio
13h15 (vivo)
Central Fox
17h (vivo)
Central Fox
20h (vivo)

