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esportes
LLfluminense

Fred volta
para casa
Diretoria ‘repatria’ o camisa 9

A

pós meses de espera,o Fluminense anunciou o retorno de Fred.Aos 36 anos,
ele volta para dar continuidade à
sua vitoriosa trajetória nas Laranjeiras, onde brilhou entre 2009 e
2016, e conquistou dois Brasileiros, um Carioca e uma Taça da
Primeira Liga. O novo contrato
se inicia hoje e se encerra em 21
de julho de 2022, data em que o
clube completará 120 anos.
A remuneração será fixa, com
adicional para uso de imagem e
percentual variável que englobará linha de produtos, Sócio
Futebol, patrocínios exclusivos,

venda de camisas e outros projetos de marketing. Por conta da
pandemia, enquanto o Brasileiro não se iniciar, Fred abrirá mão
da maior parte de seu salário para receber dois salários mínimos.
A meta é que o camisa 9 se
aposente com a camisa tricolor.
“Vai ser como sempre foi: emocionante, especial para mim e o
coração vai estar a mil. Minha
felicidade é muito grande, uma
sensação de voltar para casa. Só
de pensar já fico emocionado.
Estou ansioso. Vou dar a vida
com essa camisa”, disse Fred, ao
site oficial do Fluminense.

rapidinhas...

Botafogo: ídolo agradece
LLO ex-goleiro Manga, de 82
anos, foi acolhido no Retiro
dos Artistas. Ídolo do Botafogo, ele morava no Equador,
mas teve problemas de saúde e precisou voltar ao Brasil.
Foi ajudado por torcedores

com vaquinhas online. “Me
deram uma casinha para
terminar minha vida no Rio
com minha esposa Cecília.
Agradeço aos torcedores do
Botafogo, a torcida me ajudou muito”, afirmou.

Impasse em
São Januário

Diego pede
desculpas

A renovação do zagueiro Ricardo Graça virou novela. A
pouco mais de um mês para que ele possa assinar précontrato com outra equipe,
as negociações seguem silenciosas,mas,quanto mais próximo deste prazo, maior a indicação de dificuldades para
que o jogador siga na Colina.

LLO Flamengo se reapresenta hoje e o elenco fará exames
de Covid-19. Ontem, Diego
se desculpou pela postagem
de fotos no instagram, pedalando sem máscara, na praia,
numa quebra de protocolo de
segurança. “Peço desculpas
por quaisquer transtornos
que possa ter causado”, disse.
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ME DÁ UM DINHEIRO AÍ
Q

uanto mais tempo o futebol demorar a voltar, piores serão as consequências.
Não quero dizer com isso que
se deva fazer a bola rolar sem
os devidos cuidados com as
pessoas envolvidas. No futebol o “taxímetro” não para.
Os jogos sem público custarão o mesmo, em alguns casos
mais do que jogos com público. As despesas começam na
concentração, com os custos
de hotelaria, alimentação, cozinheiros, copeiros, garçons,
seguranças, pessoal da limpeza, transporte para os está-

dios, tudo multiplicado pelo
número de dias de confinamento. Aos mandantes dos
jogos cabem as despesas operacionais, arbitragem, pessoal de limpeza dos vestiários,
porteiros, segurança, gandulas, bolas, taxas, impostos, entre outros custos. Se não for
dono do estádio, tem ainda
o pagamento do aluguel. Alguns dos clubes que já receberam as cotas de televisão
adiantado não querem a volta dos estaduais, rezam para
que venha logo o Brasileirão,
com dinheiro novo.

NOVOS
TEMPOS
LLOs mais antigos hão de lembrar dos tempos em que os
jogadores de futebol, “bad
boys dos anos 60,” viravam
as noites nas boates em farras
que geralmente terminavam
em confusão, com mulheres
gritando, mesas e cadeiras
voando, garçom jogado pela
janela, em furdunço que raramente saía nos jornais. Neste
fim de semana, a terra girou
ao contrário: o foguete americano Falcão 9 quase deu ré,
só porque o Diego andou de
bicicleta na praia.

divulgação

PEDALADAS
O Vasco retarda a volta
aos treinos por necessidade de refazer testes com
jogadores, comissão técnica e familiares.
LLOs casos do passaporte
do Ronaldinho Gaúcho e
da carteira de motorista
LL

do Bruno Henrique sumiram dos noticiários. Efeito
coronavírus.
LLA Olimpíada de Tóquio
segue ameaçada. O Comitê Olímpico Internacional
(COI) não admite um novo
adiamento.

BOLA DENTRO

As autoridades inglesas deram o
sinal verde para a volta do futebol
e, para atender aos que não terão
acesso aos estádios, determinaram
que o sinal de televisão seja aberto
a todos os canais.

LL

BOLA FORA

O técnico argentino Jorge Sampaoli disse que quer títulos para o
Atlético Mineiro, só que a médio e
longo prazos. Trocando em miúdos:
caso não consiga arrumar nada, vai
dizer que avisou.
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