RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 2/1/2020

esportes

Jesus só desconversa
Treinador português não garante permanência no Mengão até o fim de 2020

O

2020 do Flamengo está
planejado, mas só até o
meio do ano, mais especialmente em maio, quando termina o contrato de Jorge Jesus
com o clube rubro-negro.Em entrevista ao jornal português Record, o Mister não garantiu a
permanência no Flamengo até
o fim da temporada. Ele admite
saída caso receba proposta para
comandar um gigante europeu
que brigue pelo título da Liga
dos Campeões.
“Tenho uma cláusula que
me permite sair a qualquer momento. Se aparecer aquilo que
é o meu sonho, como tinha o
de ganhar pelo Flamengo, que
me dê a chance de disputar o título do país e chegar na final de
uma Champions... Se ficarmos,
o grande adversário do Flamengo
vai ser o Flamengo”, disse. Segundo a imprensa lusitana, são cinco
os times que despertam o desejo:
Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus e Atlético de Madrid.
Na entrevista, Jesus deixou
a modéstia de lado e comentou

AFP

que seu sucesso no Brasil irá abrir
as portas para os treinadores portugueses. O Mister também tentou se afastar do estereótipo de
arrogante. “Agora pensam que
todos os portugueses são iguais
a Jesus. Acham que todos têm a
mesma metodologia. Não é verdade. Todos os grandes treinadores podem ser classificados de um

OS JOGOS ATÉ MARÇO

18/1 - 2º da Seletiva x
Flamengo (Taça Guanabara,
local a definir)
22/1 - Vasco x Flamengo
(Taça Guanabara,
local a definir)

JESUS
RECHAÇOU o
RÓTULO DE
TREINADOR
ARROGANTE

25/1 - Flamengo x Volta
Redonda (Taça Guanabara,
Maracanã)
30/1 - Flamengo x
Fluminense (Taça Guanabara,
Maracanã)
2/2 - Resende x Flamengo
(Taça Guanabara,
Raulino de Oliveira)

pouco arrogantes. Se acreditas
naquilo que fazes, às vezes é um
pouco arrogante”.
Jesus comentou sobre a derrota na final do Mundial. “Conseguimos controlar ao máximo
o Liverpool, sabendo que um time tinha 80 jogos (Flamengo) e
o outro 27 (Liverpool)”.

8/2 - Flamengo x Madureira
(Taça Guanabara,
Maracanã)
16/2 - Flamengo x
Athletico-PR (Supercopa
do Brasil, Mané Garrincha)

Reunião sobre futuro de Gabigol
Cirúrgico no mercado, o Flamengo antecipou o planejamento para 2020 ao garantir os
reforços do zagueiro Gustavo
Henrique e do atacante Pedro
Rocha, além de encaminhar a
contratação do volante Thiago
Maia. Eleito o Rei da América,
Gabigol está sem contrato com
o Flamengo desde o dia 31, mas a
negociação com a Inter de Milão
continua a todo o vapor. Uma reunião será marcada e é possível
que a definição saia ainda no fim
da semana. Segundo a ESPN, o
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West Ham-ING fará em breve
uma proposta para comprar o
artilheiro. De toda forma, o Rubro-Negro tem Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina-ITA, na mira. A pedido
de Jesus, o clube deve oficializar
proposta por empréstimo.
A reapresentação do elenco
principal está marcada para o
dia 22. No dia 13, porém, Pedro
Rocha reforçará a equipe alternativa, recheada de jogadores do
sub-20 que jogarão o Campeonato Carioca, a partir do dia 18.

29/2 - Cabofriense x
Flamengo (Taça Rio, A definir)
4/3 - Júnior Barranquilla
x Flamengo (Libertadores,
Barranquilla)
8/3 - Flamengo x Botafogo
(Taça Rio, Maracanã)
15/3 - Flamengo x 1º da
Seletiva (Taça Rio, Maracanã)

Jesus nunca negou o sonho de comandar um gigante europeu

19/3 - I. Del Valle-EQU x
Flamengo (Libertadores,
Sangolquí)

