RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 31/7/2020

esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Jogo-treino
Hoje
Brasileirão
9/8

Olaria
Atlético-MG

9h
16h

Ninho do Urubu
Maracanã

Torrent vale 1/2 Jesus
Espanhol e equipe receberão R$ 9 milhões anuais. Já o Mister custava R$ 21 milhões

A

palavrado para ser o novo técnico do Flamengo, o espanhol Domènec Torrent custará aos cofres
do clube menos da metade de
Jorge Jesus, que retornou ao
Benfica, de Portugal. De acordo com informações do site
Globoesporte.com, o ex-auxiliar de Pep Guardiola receberá
1,5 milhão de euros por temporada (cerca de R$ 9 milhões
na cotação atual) em sua passagem pelo Brasil. O Mister e sua
comissão, que era composta
de seis integrantes, ganhavam
bem mais: 3,5 milhões de euros
(cerca R$ 21 milhões) anuais.
Marcos Braz e Bruno Spindel, vice de futebol e diretor,
respectivamente, estão na Espanha para sacramentar os últimos detalhes. A expectativa é
de que a assinatura do contrato
e o anúncio oficial sejam feitos
ainda hoje. O vínculo de Torrent com o Mais Querido será
até 31 dezembro de 2021. Por
esse período, ainda segundo o
portal, ele e sua comissão receberão, no total, 2,25 milhões
de euros (cerca de R$ 13,5 milhões). Com possíveis premiações por títulos, esse valor sobe.

O espanhol trará para o Ninho do Urubu três profissionais de sua confiança: o auxiliar
Jordi Guerrero, o analista Jordi Gris e mais um preparador
físico, cujo nome ainda não foi
definido. Em relação ao técnico Maurício Souza, do Sub-20,
ainda não foi batido o martelo
sobre a sua permanência na comissão da equipe principal.

Matt McNulty / Manchester City FC / Divulgação

O espanhol
deve assinar
hoje contrato
até dezembro
de 2021
Na preparação física, existe
a chance de o preparador físico
Roberto Júnior, o Betinho, ser
efetivado como número 1, mas
isso só acontecerá se Torrent não
escolher um nome para o cargo.
Internamente, os jogadores do
Flamengo já conversam sobre
como será o estilo do novo comandante, que impressionou a
diretoria pela boa leitura de jogo
e pensamento muito ofensivo.

Diego e o amor ao Rubro-Negro
Uma das primeiras contratações de forte impacto feitas pelo
Flamengo na gestão passada, de
Bandeira de Mello, o meia Diego, de 35 anos, fez juras de amor
ao Rubro-Negro e não descartou a possibilidade de encerrar
a sua carreira no Mais Querido,
possivelmente em dezembro. “É
uma possibilidade… Mas, como
eu falei, futebol é dinâmico. Nem

LL

eu mesmo sei mais por quanto
tempo vou jogar. Eu sou movido
a paixões,desafios.Eu escolhi vestir a camisa de um clube que eu
me sinta realizado, apaixonado.
Por isso que eu digo, o Flamengo
vai ser sempre uma possibilidade,
o meu coração vai estar sempre
aberto para o Flamengo”, disse o
jogador ao canal “Barbaridade
TV”, no YouTube.

Domenèc Torrent (à esquerda), com o mentor, Pep Guardiola, nos tempos de Manchester City

