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esportes

LLDA ÁGUA PARA O VINHO

LLGISLAINE NUNES, QUE DEFENDE RYKELMO,
UMA DAS VÍTIMAS DA TRAGÉDIA NO CT, vai
entrar NA JUSTIÇA CONTRA FLAMENGO E CBF
Flamengo / Divulgação

Mengão de
cara nova
Jesus testa mudanças no time
que vai enfrentar Athletico-PR

F

oram mais de duas semanas de treinamento intenso, durante a parada para a Copa América, mas agora
é para valer. Jorge Jesus estreia
oficialmente no Flamengo
amanhã, quando o Rubro-Negro encara o Athletico-PR na
Arena da Baixada, às 21h30, jogo de ida das quartas de final da
Copa do Brasil. E, na véspera
da sua estreia, o técnico português indica mudanças no time.
A principal delas é na formação: sai o 4-3-3, entra o 4-4-2.
Única contratação durante a
Copa América, o lateral-direito Rafinha, que entra na vaga
de Pará, será a maior novidade.
Everton Ribeiro, recém-recuperado de lesão no tendão de
Aquiles direito, é a principal
ausência entre os titulares. Vitinho, um dos preferidos de Jorge Jesus, estará no ataque.
No meio de campo, Jesus
ensaia uma mudança tática.
Cuéllar e Arrascaeta, que disputaram a Copa América, já es-

tão à disposição. O colombiano
será o único volante do time.
Willian Arão, titular absoluto
com o ex-treinador Abel Braga, dará lugar a Diego.
Reforços à vista
Apesar do elenco de alto investimento para os padrões
do Brasil, a escalação do técnico português ainda está longe
do ideal. Ele ainda espera pelo menos quatro reforços: um
zagueiro, um lateral-esquerdo,
um volante e um centroavante.
A maior expectativa é pela negociação com o lateral-esquerdo Filipe Luís, campeão da Copa
América com a Seleção Brasileira.
Após o título, ele posou para foto
ao lado de Lucas Paquetá e Daniel
Alves, todos presenteados pelo
presidente Rodolfo Landim com
camisas do Flamengo. O lateral
-esquerdo tem proposta da diretoria rubro-negra em mãos e pensa no seu futuro: voltar a jogar no
Brasil ou disputar mais uma Liga
dos Campeões da Europa.

Gerson está quase certo
LLO vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos
Braz, e o diretor de futebol,
Bruno Spindel, estão na Europa mais uma vez. A missão
da semana é fechar um pacotão de reforços para o segundo semestre. Quem está
mais perto de ser anunciado
é o meia Gerson, ex-Fluminense. Ele pertence à Roma,

mas jogou a última temporada pela Fiorentina, emprestado. Entre o Flamengo
e o jogador está tudo certo,
mas falta a liberação do clube italiano, que pede 15 milhões de euros (R$ 64 milhões). Nos últimos dias, o
pai de Gerson tem dito que
o meia está “80% fechado”
com o Flamengo.

Daniel Alves (à esquerda), Lucas Paquetá e Filipe Luís vestiram a camisa do Flamengo no vestiário

