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Mengão planeja 2020
Grupo liderado por Marcos Braz discute contratações; Wendel, ex-Flu, está no radar

O

Flamengo ainda tem
a disputa do Mundial
antes de entrar de férias, mas o planejamento para
2020 já inicou faz tempo. Embora ainda haja incerteza da
permanência de Jesus, o Comitê de Futebol, encabeçado por
Marcos Braz, já definiu que a
ideia é qualificar o elenco, mas
sem gastar tanto.
Com o Flamengo em evidência, o número de jogadores oferecidos aumentou. Roger Guedes, especulado recentemente,
foi descartado. Michael, do
Goiás, destaque no Brasileirão,
foi pauta em alguns encontros,
mas a diretoria entendeu que alguns aspectos ainda estão abaixo
da exigência atual do Rubro-Negro. Há outros, no entanto, que
estão no radar. Um deles é Wendel, revelado no Fluminense,
atualmente no Sporting, de Portugal. Outro observado é Allan,
volante atual do Fluminense.
Jesus pensa em Europa
Mas a movimentação pode
ser também de saídas. Em entrevista ao jornal português Record, Jorge Jesus comentou que
o Flamengo “abre portas” para
um grande clube europeu, e disse ainda que poderia levar o trio
Arrascaeta, Bruno Henrique e
Gabigol. “Eu sempre soube que
tinha essa capacidade, mas era
preciso justificar isso com títulos.
E o Flamengo me abre as portas
a um grande europeu. Se tivesse continuado na Arábia Saudita ou no Sporting, não teria isso. Vamos ver o que acontecerá,
pois podem abrir-se muitas portas”, disse o Mister. “Teria de ser
o Gabigol e o Bruno Henrique,
óbvio (os reforços de um grande
europeu). E depois tenho um jogador que pensa muito à frente
dos outros, que é o Arrascaeta”.
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Bonde dos
descoloridos

Rodinei descoloriu o topete

Everton Ribeiro mudou pouco

Gerson manteve a barba preta

LLPromessa pela conquista do
bicampeonato da Libertadores da América, parte do elenco
do Flamengo adotou um novo
visual ontem. Rodinei, Diego
Alves, Everton Ribeiro, Hugo
Moura e Willian Arão exibiram os cabelos descoloridos
em postagens nas redes sociais.
Nas redes, Arão foi comparado
pelos colegas ao personagem
Bené, do filme Cidade de Deus.
Quarta-feira, ao erguer a taça,
Gerson e Gabigol já haviam
mostrado o novo estilo louro
— o camisa 9, inclusive, adotou os ‘dreadlocks’. Em campo, o novo look do time poderá
ser conferido amanhã, contra o
Palmeiras, no Allianz Parque.

Liverpool
perde Fabinho
O Liverpool confirmou que o
volante Fabinho sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo
esquerdo e ficará longe dos gramados até o final do ano. O brasileiro se machucou no empate
do clube inglês contra o Napoli, em 1 a 1, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. O
jogador era titular e um dos
principais jogadores dos Reds. O
Liverpool estreia no Mundial dia
18, contra Monterrey (México),
Al Sadd (Catar) ou Hienghene
(Nova Caledônia). Já o Flamengo encara o vencedor de Al Hilal (Arábia Saudita) x Espérance
(Tunísia), um dia antes. Liverpool e Flamengo podem se enfrentar na final, dia 21.
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Arão mexeu pouco nos cachos

Diego Alves adotou o louro

Hugo Moura pintou tudo

