RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 8/5/2020 · MEIA HORA

esportes

11

LLsemana que vem

LLELE ESTÁ RETORNANDO!

Fla prepara volta

Flu formaliza a
oferta por Fred

Clube tem 38 com Covid-19, incluindo 3 jogadores

U

m dia depois de divulgar,
via nota oficial, que 38
das 293 pessoas — entre
jogadores e funcionários — testaram positivo para a Covid-19,
o Flamengo planeja retornar aos
treinamentos no CT do Ninho
do Urubu na próxima semana.
Três dos casos são de jogadores
profissionais,cujos nomes não foram revelados. Eles estão assintomáticos e já isolados.Mesmo com
toda a preocupação, uma vez que
o número de infectados corresponde a 13% do pessoal do Rubro-Negro, a diretoria entende
que há condições de os atletas retornarem aos trabalhos com todas as condições de segurança.
Segundo o site Globoesporte.
com, o departamento jurídico
tenta se cercar de cuidados para
que o clube não infrinja regras
de isolamento determinadas
pelo governo caso opte realmente pela volta às atividades.

Reprodução / A Bola

OtécnicoJorgeJesusentendequeoFlamengopodevoltaraostreinos

Ainda de acordo com o portal, todo o departamento de futebol voltará a ser testado na
próxima segunda-feira. O clube
adquiriu uma nova leva de testes,
mas, dessa vez, os exames são diferentes dos anteriores.

Os novos são testes rápidos
de sorologia e já estão com o
clube. A ideia é fazer com que
todos os membros do departamento de futebol sejam testados
semanalmente para controlar o
número de possíveis infectados.

LLOLHA AÍ, FOGÃO!

Atacante assinará até o fim de 2022
Um dos maiores ídolos da
história do Fluminense, o atacante Fred está perto de retornar
ao clube em que se consagrou
bicampeão brasileiro (2010 e
2012) e campeão carioca (2010).
De acordo com o site UOL, a
cúpula tricolor já fez uma oferta
oficial ao jogador em uma reunião
por vídeo. O otimismo da diretoria em relação a um desfecho positivo é grande.O contrato será válido até o final de 2022, quando o
jogador deverá encerrar a carreira.
A expectativa é de que o
aperto de mãos saia até o fim
dessa semana. Apesar de aguardar o “sim” definitivo, o Flu
já conta com a volta do atleta. Fred já está decidido pelo
retorno e mantém a forma física antes de voltar a vestir a camisa do clube das Laranjeiras.

Divulgação

Fred: anúncio muito próximo

O atacante é o terceiro maior
artilheiro da história do Time de
Guerreiros, com 172 gols marcados em 288 compromissos.

LLOI, SUMIDO

Americanos interessados Vasco reintegra
Grupo já comandou o Bordeaux-FRA e mira o Glorioso Bruno César
Enquanto a bola não volta
a rolar por causa da pandemia
do novo coronavírus, a diretoria do Botafogo intensifica as
conversas para transformar o
futebol do clube em empresa. Apesar da crise financeira
mundial, há investidores interessados em assumir o Glorioso, uma vez que a desvalorização do real frente ao euro e ao
dólar pode ser uma vantagem.
Segundo o site Fogaonet,Um dos grupos interessados é
o GACP Sports (General American Capital Partners), da Fló-

rida, Estados Unidos. A procura, inclusive, já foi feita de
maneira formal ao Comitê de
Futebol do Botafogo. O ex-presidente Carlos Augusto Montenegro é um dos mais empolgados com o projeto, mas tenta
seguir com os pés no chão.
Os norte-americanos já tiveram participação financeira no
Bordeaux, da França. Ano passado, eles também sentaram para
negociar com o Newcastle United,da Inglaterra,mas as conversas
não evoluíram e um fundo trilionário da Arábia entrou na jogada.

ARQUIVO

Economia é de R$ 100 mil mensais

Montenegro:S/Aaindaem2020

Após uma série de negociações, o apoiador Bruno César
chegou a um acordo com o Vasco e será reintegrado ao grupo
principal. O jogador, de 31 anos,
teve que aceitar uma redução salarial para resolver o assunto. O
clube agora terá uma economia
mensal de R$ 100 mil. Antes válido até dezembro de 2020, o novo vínculo agora vai até maio de
2022 e já foi até assinado.

A ampliação do contrato permite ao Gigante da Colina jogar mais para a frente a
pesada dívida com Bruno César, que está avaliada em R$ 4
milhões, referentes a salários
na carteira de trabalho e imagem. O clube ainda teria de pagar e, com a operação, safou-se
de uma eventual ação na Justiça, segundo informações do
site Globoesporte.com.

