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LLEM TIME QUE TÁ GANHANDO...

Tudo de novo em 2020
Delegação desembarca no Rio. Diretoria negocia permanência de Jesus e Gabigol

O

Flamengo ‘driblou’ a imprensa no retorno de
Doha, no Catar, um dia
após o vice-campeonato Mundial de Clubes da Fifa — derrota
por 1 a 0 para o Liverpool, da Inglaterra. Sob chuva, o clube informou que sairia pelo terminal
de cargas do Galeão, mas, em cima da hora, mudou e deixou o
aeroporto pelo saguão principal.
O avião pousou às 20h30, como previsto.O técnico Jorge Jesus,
o atacante Gabigol e o goleiro Diego Alves foram os primeiros e ter
um rápido contato com os torcedores. O time agora está de férias.
Antes mesmo da decisão de sábado, a diretoria começou o movimento para manter duas peças
fundamentais para 2020: o seu
camisa 9 e o Mister. A negociação
com o atacante está acertada com
a Inter de Milão, da Itália, por 16
milhões de euros (quase R$ 73 milhões), com os europeus mantendo parte dos direitos econômicos.
No entanto, ainda há questões financeiras a serem resolvidas entre
o Flamengo e o camisa 9.
Sobre Jorge Jesus,que tem contrato até maio,a ampliação do vínculo até o fim de 2020 está muito
bem encaminhada, mas será definida após as festas de fim de ano.
Maior destaque do time na
temporada, Bruno Henrique
tem contrato até o fim de 2021,
mas há o interesse chinês, que deve apresentar oferta em janeiro.
O que pode pesar contra o Mais
Querido são os 28 anos do jogador — completa 29 no próximo
dia 30 —,muito valorizado e ciente da possibilidade de fazer a sua
independência financeira. Bruno
Henrique tem multa rescisória na
casa dos 28 milhões de euros (R$
127,4 milhões),mas a diretoria admite negociá-lo por um valor menor, desde que, é claro, seja considerado interessante para o clube.

Reprodução TWITTER

Jorge Jesus e Gabigol na premiação do Brasileirão; diretoria do Flamengo tem conversas encaminhadas pela permanência da dupla

LIVERPOOL CHEGA SEM FESTA
REPRODUÇÃO DE VÍDEO
LLO LIVERPOOL desembarcou ontem na cidade inglesa,
depois da inédita conquista
do título mundial em Doha,
no Catar. A chegada da delegação foi bem tímida, sem
festa de torcida no aeroporto.
Henderson (foto), capitão, foi
o primeiro a descer do avião,
segurando a taça do Mundial.
Na mala, Salah carregava o
troféu de melhor da competição. Líder do Campeonato
Inglês, o técnico Jürgen Klopp prepara o Liverpool para o
duelo de quinta-feira, contra
o vice-líder Leicester City.

