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esportes

Tem gringo na briga
Imprensa inglesa diz que West Ham e Chelsea preparam propostas por Gabigol

O

futuro de Gabigol é um
mistério. Sem vínculo
com o Flamengo, o atacante se distancia da renovação à medida em que o assédio
do mercado europeu aumenta.
Segundo o jornal inglês Daily
Mail, o West Ham fará uma
oferta de R$ 90 milhões para
adquirir o artilheiro, que está
fora dos planos na Inter de Milão. Já o The Sun deu que o gigante Chelsea entrará na briga.
Portanto, o acordo selado
em agosto com os italianos não
vale mais. Com Gabigol valorizado e decidido a aguardar a
janela europeia, a cúpula rubro-negra avalia o acerto como difícil. Empresário do atleta, Júnior Pedroso negou que
tivesse compromisso agendado
com dirigentes do clube ontem.
A última reunião aconteceu em
Doha, em dezembro.
Artilheiro do Brasil em
2019, com 43 gols, Gabigol está
em alta no mercado, mas ainda
sem propostas oficiais. A pedida da Inter pelo atacante, eleito
‘Craque do Brasileirão’ e ‘Rei da
América’, é de R$ 100 milhões.
Guga é descartado
Flamenguista assumido, o
lateral-direito Guga, do Atlético
-MG, nunca negou o sonho de
jogar no clube. Mas isso não deve acontecer nesta temporada. O
Rubro-Negro chegou a sondar
o jogador, mas os valores pedidos pelo Galo assustaram. Uma
oferta de dois milhões de euros
(R$ 6,5 milhões) por 50% dos
direitos econômicos foi planejada, mas o Atlético só aceita negociá-lo por pelo menos cinco
milhões de euros (R$ 20,5 milhões). O Flamengo avalia que
não vale a pena agora.
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Gabigol encerrou seu vínculo de empréstimo com o Flamengo no último dia 31; em alta, jogador aguarda boa proposta da Europa

Conversas com Bruno Henrique
Eleito melhor jogador do Brasileiro e da Libertadores, Bruno
Henrique terá o seu futuro definido em até dez dias. Otimista na renovação, o Flamengo se
movimenta nos bastidores e negocia a ampliação de contrato
com o atacante. Além de estender o vínculo do atleta para 2023
— o atual é até o fim de 2021 —,
a ideia da diretoria é equiparar
seu salário com os demais medalhões. Atualmente, Bruno Hen-
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rique recebe na carteira R$ 270
mil, valor bem menor que outros titulares, como Arrascaeta
e Everton Ribeiro, que são jogadores de ataque.
Algumas reuniões já aconteceram. Em dezembro, seus empresários de Bruno Henrique fizeram “tour” pela Europa e pela
Ásia para ouvir interessados. As
propostas devem chegar para o
Flamengo independentemente
da negociação por renovação.

Podolski pode estar na mira
LLO Flamengo tem interesse
em contratar o alemão Lukas
Podolski, que atualmente defende o Vissel Kobe, do Japão.
A informação é do jornal alemão Kölner Stadt-Anzeiger. De
acordo com a publicação, o Rubro-Negro quer contar com o
atacante de 34 anos, mas tem
forte concorrência. Chicago Fire, dos Estados Unidos, o FC
Köln, da Alemanha, o Gornik Zabrze, da Polônia, e o CF

Monterrey, do México, já demonstraram interesse.
Podolski já demonstrou carinho pelo Flamengo em diversas oportunidades. Após a
Copa de 2014, o alemão criou
uma identificação com o clube carioca e apareceu vestindo a camisa rubro-negra em
diversas oportunidades. Ele é
patrocinado pela Adidas, mesma marca que fornece os uniformes do Flamengo.

