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LLPELA IDA DAS SEMIFINAIS DO BRASILEIRO
SUB-17, O MENGÃO EMPATOU COM O SÃO
PAULO (2 A 2), ONTEM, NA CIDADE DE OSASCO

esportes
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LLfuça daqui, fuça dali...

E os reforços, Mengão?
Cartola confirma proposta por Gerson e fala a quantas anda a investida no mercado

R

esponsável pelas contratações do Flamengo, o
vice-presidente de futebol Marcos Braz resolveu atualizar os rubro-negros sobre
possíveis reforços nesta janela
de transferências. O dirigente
confirmou que uma proposta
pelo volante Gerson, da Roma,
foi enviada, e aguarda apenas a
resposta da equipe italiana.
“Houve conversa com o jogador e seu staff e foi considerada satisfatória. O Flamengo já
passou as suas condições e a Roma irá responder as dela, pois o
clube não pode enviar proposta direta ao atleta para não configurar aliciamento”, explicou.
Já para a lateral esquerda, o
sonho de consumo é Filipe Luis,
titular da Seleção Brasileira na
Copa América. O jogador, porém, só vai definir o seu destino após o fim do torneio, mas
é quase certo que não siga no
Atlético de Madrid, da Espanha.
“Entendemos que o atleta
está pressionado o suficiente
na Seleção Brasileira e quer dar
espaço. Porém, também estamos conversando com outros
nomes para a posição”, avisou.
Após fracassar nas tratativas
pelos zagueiros Jemerson, do
Monaco, da França, e o colombiano Zapata, agora no Genoa,
da Itália, o Rubro-Negro ainda
busca uma peça para a posição.
O novo alvo é o uruguaio Leandro Cabrera, do Getafe, da Espanha, mas Braz avisa que “não
está tocando as conversas”.
Xodó da torcida, o volante
Cuéllar é um dos nomes mais
cobiçados do elenco. Ele vê com
bons olhos uma ida para o futebol europeu, mas o Flamengo
faz jogo duro. Segundo o site do
Lance!, o clube já recusou proposta de 6 milhões de euros (R$
25 milhões) pelo jogador.

Alexandre Vidal / Flamengo

Na reapresentação ao Flamengo, o volante colombiano Cuéllar (C) conversa animadamente com Berrío (D), observado por Rodinei

Léo Duarte exalta Jorge Jesus
LLO método de trabalho do
português Jorge Jesus impactou positivamente boa parte o grupo do Flamengo, que
até então não tinha visto nada parecido no futebol. Na
visão do zagueiro Léo Duarte, o que tem sido apresentado pelo novo técnico até agora é novidade.“É que 70% do
que o Jorge Jesus apresentou eu não conhecia e estou
tentando absorver cada vez

mais. É um trabalho coletivo. Quando fala que defesa
ganha campeonato, não é só
o zagueiro, a linha de quatro,
é todo o time, porque tem a
primeira linha de ataque, a
segunda de meio. É isso que
ele está tentando fazer com a
gente. São movimentos coletivos e estamos tentando
aprimorar”, destacou o defensor rubro-negro na coletiva concedida ontem.

Volante Cuéllar está de volta
Após participar com a seleção
colombiana da Copa América,
o volante Cuéllar se reapresentou ontem ao Flamengo, onde
teve o primeiro contato com o
técnico Jorge Jesus. No novo
esquema que vem adotando,
o comandante português sinalizou que usará apenas um
volante e, na ausência do colombiano, vem testando Willian Arão. Agora, resta saber
se Cuéllar continuará no Fla,

LL

uma vez que, antes da Copa
América, deixou claro o desejo de atuar na Europa.
Marcos Braz deverá conversar com o volante em breve sobre seu futuro. Na Copa
América,Cuéllar participou de
apenas um dos quatro jogos da
Colômbia.Ele foi titular contra
o Paraguai e fez o gol da vitória:
1 a 0.Sua seleção caiu nas quartas de final,para o Chile,nos pênaltis, após empate em 0 a 0.

