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esportes

LLO FLAMENGO ANUNCIOU A CRIAÇÃO DO
SETOR ‘LESTE MAIS’ NO MARACANÃ. a
GALERA RECLAMOU DO PREÇO NAS REDES

LLJOGAR NA ‘SELEFLA’ PRA CHEGAR À SELEÇÃO

Tá esquentando, galera
Pai garante que Gerson tem ‘80% de chance’ de se transferir para o Mengão

A

Copa América está prestes a terminar, e o pacotão esperado pela torcida rubro-negra não chegou.
Mas, uma das peças mais cobiçadas pelo Flamengo pode ser
anunciada já na próxima semana. O meio-campista Gerson, que pertence à Roma, está perto de fechar com o Mais
Querido. Quem garante é o pai
do jogador, Marco Antônio.
“Tivemos uma reunião e um
bate papo bem bacana com o
Flamengo. Todo jogador do
mundo tem vontade de jogar no Flamengo. Hoje, nosso intuito é retornar à Seleção
Brasileira, e o Flamengo seria
uma grande vitrine”, comentou o pai de Gerson, que também é seu agente, à Rádio Brasil. Segundo ele, as chances de
um acordo são bem grandes.
“Hoje está em 80% a chance
do Gérson jogar no Flamengo.
Os diretores (da Roma) acham
que não seria uma boa o Gérson voltar pro Brasil, mas eu
não acho isso. Voltar pro futebol brasileiro, e para o Flamengo, a Seleção estará ali do lado”.
Apesar de revelado pelo Fluminense, o desejo de Gerson de
atuar com a camisa do RubroNegro tem pesado a favor de
um desfecho positivo. Na semana passada, ele chegou a falar por telefone com o técnico
Jorge Jesus. O português quer
no elenco alguém com as características de segundo volante, justamente a posição na
qual o brasileiro tem jogado
em seu atual time, a Fiorentina, também na Itália.
O clube italiano não pretende ficar com o jogador. Além
do Flamengo, equipes da Europa têm demonstrado interesse
em Gerson, fator que tem feito atrapalhado as negociações.

Reprodução / Fiorentina

Zagueiro
sondado
LLUm dos nomes na pauta do Flamengo para reforçar a defesa é o do zagueiro Luiz Otávio, do
Ceará. No entanto, o jogador de 30 anos não pretende sair. O presidente
do ‘Vozão’, Robinson de
Castro, confirmou a sondagem em entrevista coletiva: “Cinco clubes me
procuraram para tentar
a contratação dele: Bahia,
Flamengo, Atlético-MG,
Grêmio e Internacional.
Mas pense numa cabeça! Ele é muito focado no
Ceará e tem gratidão pela
oportunidade que o clube deu para ele”, comentou o mandatário.

Ronaldo
pode ralar
Ronaldo pode não estar
mais no Flamengo quando a equipe retornar da parada para a Copa América.
Segundo o site Globoesporte.com, o Bahia voltou
a sondar a possibilidade
de empréstimo do volante
por uma temporada, como
já havia feito no início do
ano. Na época, quem segurou Ronaldo no Flamengo
foi o então treinador Abel
Braga. O volante chegou a
fechar com o Santos em janeiro, mas Abelão pediu o
retorno do jogador de 22
anos. Ronaldo tem 13 jogos na temporada.
LL

Revelado pelo Fluminense, Gerson tem vontade de jogar pelo Flamengo no segundo semestre

