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Falta pouco, Mengão!
Acordo salarial com Gabigol está adiantado. Italianos cravam acerto com a Inter

D

epois de acertar com Pedro, Michael, Gustavo
Henrique e Pedro Rocha, o Flamengo concentra os
esforços na tentativa de manter
Gabigol no grupo em 2020. O
acordo salarial com o jogador já
está bem encaminhado, e o clube ajusta os últimos detalhes para finalizar a compra do atacante à Inter de Milão, da Itália.
O jornalista italiano Marco
Barzaghi noticia como certo o
acordo entre o Mais Querido
e os europeus. Segundo ele, o
Rubro-Negro pagaria 20 milhões de euros (R$ 92,9 milhões) pela compra do atacante, e o clube italiano ainda teria
direito a 20% do valor de uma
futura venda do camisa 9.
A diretoria do Fla, porém, nega o acerto. O vice-presidente de
futebol, Marcos Braz, afirma que
os negócios têm avançado e faltam alguns detalhes para garantir a permanência do artilheiro
da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Salário mais alto de todo o
grupo, Gabigol deve receber
ainda mais com a assinatura do
novo contrato, caso a sua permanência seja confirmada. O
desempenho na reta final da última temporada foi determinante na valorização do jogador.
Concorrência maior
Uma das carências identificadas por Jorge Jesus em sua chegada era justamente um centroavante para fazer sombra a Gabigol. O
Flamengo negociou com Balotelli,
mas as tratativas não avançaram.
Com a chegada de Pedro,emprestado, pela Fiorentina, o camisa 9
ganha um forte concorrente na
disputa por uma vaga no time.

Daniel Castelo Branco

Pedro é
esperado hoje
LLO atacante Pedro é aguardado
hoje no Rio para assinar com o
Flamengo. Ontem, após acertar a
saída da Fiorentina, por empréstimo de um ano, com a opção de
compra por 10 milhões de euros (R$ 46 milhões), o jogador foi
visto no Aeroporto de Florença,
na Itália, embarcando com seu
empresário, Marcio Giugni. No
Twitter, ele postou: “Tô voando
alto!”, com um avião e um símbolo do Brasil, agitando os Rubro-Negros nas redes sociais.
Vale lembrar que o trecho publicado se refere ao hit do funkeiro MC Poze, que é torcedor
declarado do Flamengo.

Sem acordo
com a TV
Vinícius, Gabriel Batista, Pedro Rocha e Gustavo Henrique participaram do lançamento dos uniformes

Mais um patrocinador e uniformes novos
LLO Flamengo anunciou oficialmente ontem uma parceria com
o grupo Total, que assinou contrato de patrocínio pelas próximas duas temporadas. O acordo, aprovado pelo Conselho
Deliberativo nesta semana, renderá R$ 12 milhões aos já cheios
cofres rubro-negros.
A Total estampará a sua
marca na barra da camisa do
Flamengo (abaixo do número
dos jogadores), espaço que era

ocupado pela empresa Multimarcas até o ano passado.
O diretor-geral da filial Total
Brasil, Antoine Tournand, celebrou o acordo em entrevista
ao site oficial do Rubro-Negro.
“Com esta parceria, demonstramos a vontade da Total de
jogar com os melhores para reforçar a nossa marca no mercado”, destacou o empresário.
Ainda na tarde de ontem, o
Rubro-Negro apresentou a linha

de uniformes de treinos para esta
temporada, na loja oficial do clube na Gávea.Vinicius Souza, Gabriel Batista, Pedro Rocha e Gustavo Henrique foram os modelos
do evento. Durante o desfile, uma
gafe do locutor roubou a cena.
Pedro Rocha, enquanto dava
uma de modelo na passarela, ouviu o apresentador soltar a voz e
anunciar que ele estava solteiro.
Logo, precisou negar e apontou
para a aliança no dedo esquerdo.

Os torcedores do Flamengo podem ficar sem ver os jogos do Rubro-Negro na TV, no Campeonato Carioca. O impasse ocorre
porque a Rede Globo ofereceu
R$ 30 milhões pelos direitos de
transmissão (o dobro do pago a
Vasco, Fluminense e Botafogo),
mas a diretoria do Rubro-Negro
pede R$ 100 milhões, sob a alegação de que a marca Flamengo está valorizada depois da excelente
temporada de 2019 (com as conquistas da Libertadores, do Brasileiro e do próprio Carioca).
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Sorte no jogo, azar no amor:
Gabigol e Rafaella Santos
terminam o namoro. Página 19

