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Marcelo Cortes / Flamengo

LLartilheiro nato

Hoje é o dia
de Pedro
Atacante será apresentado
oficialmente no CT do Ninho

D

epois do volante Thiago
Maia e do atacante Michael, a diretoria do Flamengo anunciou ontem o terceiro
reforço nesta semana: o atacante
Pedro, emprestado pela Fiorentina até o fim do ano, com opção de
compra fixada em 10 milhões de
euros (R$ 46 milhões).
Para anunciar a chegada do
atacante, o Rubro-Negro lembrou a passagem de Pedro pelo
clube nas categorias de base com
um vídeo publicado nas redes sociais e usando a hashtag #DeVoltaPraCasa. De lá, Pedro foi para o
Fluminense, onde se destacou até
ser vendido à Fiorentina,em meados da temporada passada.Já o jogador também postou um vídeo
no Twitter de momentos com a
camisa do Flamengo na infância, incluindo fotos com os ídolos
Adriano e Bebeto.
Um centroavante clássico, Pedro chega para atender a um desejo antigo de Jorge Jesus,que detectou a falta de um homem de área

logo ao assumir o comando, em
junho do ano passado. A diretoria chegou a negociar com Balotelli para a função, mas ele acabou
fechando com o Brescia-ITA.
Pedro será apresentado hoje como jogador do Flamengo,
às 12h, logo após um treino sob
comando de Jorge Jesus. O número da camisa ainda não está
definido, já que ele ainda aguarda o resultado da negociação
pela permanência de Gabigol
para saber se a 9 estará livre.

Com a camisa
do Flamengo,
Pedro faz a sua
característica
reverência, no
CT do Ninho do
Urubu

Paciência com Gabigol
O vice de futebol,Marcos Braz,
pregou paciência na arrastada negociação com Gabigol.“Evidente
que o tempo está passando.Temos
uma apresentação na segunda-feira, mas o atleta, hoje, é da Inter, e
temos que respeitar isso”,explicou.
O acordo entre o Flamengo e
Gabigol está bem encaminhado,
mas falta o acerto com a Inter de
Milão para fechar a compra dos
direitos do jogador.

rapidinhas...

Reinier tira sarro do Vasco
LLO meia Reinier, vendido pelo
Flamengo ao Real Madrid pouco após completar 18 anos, no
dia 19, resolveu tirar sarro do
Vasco. Ao ser perguntado sobre seus planos para o futuro,
num possível retorno ao Brasil, o garoto disse que jamais jogaria pelo maior rival carioca.
“Não,não...tá doido! Meu amor

pelo Flamengo só foi crescendo
desde os 12 anos.Jogar noVasco
jamais. Tá doido?”. Reinier está
atualmente com a Seleção Pré
-Olímpica,que disputa uma das
duas vagas sul-americanas para
os Jogos de Tóquio,em meados
deste ano.Sobre a transferência,
disse: “Chegar ao Real é o topo,
uma felicidade imensa”.

Lucas Paquetá pede para não jogar pelo Milan
L LEm má fase na Itália e com
sinais de ansiedade e depressão, Lucas Paquetá está
fora da partida de hoje entre Milan e Brascia, pela 21ª
rodada do Campeonato Italiano. De acordo com o canal Sky Sport, esta decisão
não partiu de Stefano Pioli, treinador da equipe, mas

sim do próprio jogador.
O motivo alegado pelo
camisa 39 rossonero é que
“não estava sereno” diante
dos cenários das janelas de
transferências abertas. Paquetá está sendo ventilado no PSG, da França. Leonardo, diretor de futebol
do clube francês, monito-

ra o atleta desde meados do
ano passado. No entanto, os
35 milhões de euros (cerca
de R$ 161 milhões) oferecida pelo meia não agrada a
diretoria italiana.
Pioli comentou sobre o
perfil do ex-Flamengo. Para o treinador, Lucas Paquetá precisa ser mais decisivo.

