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LLPODE DAR ADEUS

‘Vapaonde’, Curinga?
Dois gigantes europeus podem pagar R$ 195 milhões para tirar Gerson do Mengão

U

m dos principais nomes do
Flamengo na temporada
passada, o volante Gerson
pode arrumar as malas e voltar ao
futebol europeu, onde já defendeu a Fiorentina e a Roma, da Itália, sem brilho. Agora, de acordo
com informações da Fox Sports,
o Chelsea, da Inglaterra, e o Borussia Dortmund, da Alemanha,
são os interessados no Curinga.
Ainda segundo a Fox Sports, a
oferta que ainda chegará à mesa da
diretoria rubro-negra tem status
de irrecusável: 35 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões). A
proposta,inclusive,já tem até data
para ser feita, dia 20.
Recentemente,outra equipe do
Campeonato Inglês acenou com
18 milhões de euros,algo próximo
dos R$ 100 milhões, para contratar o camisa 8.O Flamengo sequer
quis ouvir. Agora, a situação mudou,pois até os agentes de Gerson
ficaram balançados com as cifras.

A multa rescisória do jogador com o Mais Querido é bem
salgada, 75 milhões de euros,
algo em torno dos R$ 370 milhões. O valor que está prestes a
ser oferecido é considerado pelos cartolas rubro-negros o mínimo aceitável para abrir negociações. O contrato de Gerson
com o Mengão é válido até 2023.
Uma venda desse porte neste
momento não seria ruim para os
cofres do Flamengo, o clube que
mais pressiona para a retomada
do Campeonato Carioca durante a pandemia causada pelo novo
coronavírus. O clube estima um
prejuízo de R$ 120 milhões, só de
bilheteria, para o ano todo.
Revelado pelo Flu, Gerson desembarcou no Flamengo em 12 de
julho de 2019,comprado,na época,por R$ 49,7 milhões.O investimento deu resultado e ele foi peça
fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão.
Lucas Merçon / Fluminense

Daniel Castelo Branco

Renegociação
por dívida
A diretoria do Flamengo conversa com a da Fiorentina, da Itália,
para chegar a um acordo sobre o
pagamento do empréstimo do
atacante Pedro. Nos últimos dias,
os agentes de jogador,a pedido do
Rubro-Negro, tentam conseguir
estabelecer um novo cronograma
de pagamento da quantia de R$
3,1 milhões. O valor total da transação válida até dezembro foi de
R$ 3,7 milhões, sendo R$ 3,1 milhões da Fiorentina,R$ 225 mil da
Agência 90 Minutos e R$ 364 mil
para a Football Capitall,empresas
que intermediaram a negociação.
A ideia do Flamengo é passar o
compromisso do pagamento para 2021, como já conseguiu fazer
em outras negociações recentes,
em função da crise da Covid-19.
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Rafinha e Gerson fazem a famosa comemoração do ‘vapo’

LLVEM, MONSTRO!

Empolgação do Tricolor
Jornal francês afirma que Thiago Silva deixará o PSG

Thiago Silva, sonho de consumo do Fluzão, não deve ficar no PSG

Com contrato com o Paris
Saint-Germain, da França, válido
até o fim da temporada, o zagueiro Thiago Silva não deve ter o vínculo renovado,de acordo com informações do jornal L’Équipe.Aos
35 anos,o Monstro — apelido que
recebeu nos tempos de Milan, da
Itália — está no clube desde 2012.
Segundo o portal francês,o defensor recebeu nos últimos dias
uma ligação do brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG,
informando a decisão do clube.

O contrato do jogador vai
até o dia 30, mas o Paris SaintGermain está classificado para
as quartas de final da Liga dos
Campeões. Pensando nisso, o
clube deve ampliar o vínculo
do defensor por apenas mais
dois meses, até o fim de agosto,
para que o atleta atue na competição continental.
Em tese, é tudo o que o Fluminense e a torcida tricolor
queriam ouvir, mas há um
problema. Aliás, dois: o Ever-

ton, da Inglaterra, e o Milan,
da Itália, estariam de olho na
contratação do defensor. Pesa
a favor do Everton o fato de o
treinador da equipe ser Carlo
Ancelotti, que o comandou nos
grandes tempos de Milan.
Se decidir voltar para as Laranjeiras, Thiago Silva terá que
ser bem generoso ao topar uma
drástica redução salarial, pois ele
recebe cerca de R$ 7 milhões na
Europa. O valor é totalmente fora
da realidade do Fluminense.

