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Espanha namora Pedro
Jornal diz que atacante do Mengão ‘não é Bebeto, nem Romário’, mas faz elogios

A

s boas atuações pelo Flamengo e a convocação para a Seleção Brasileira fizeram com que o jornal espanhol
Marca publicasse uma análise sobre o atacante Pedro.Ao relembrar
o histórico do atleta,revelado pelo
Fluminense,a reportagem fez elogios ao jogador de 23 anos.
A análise do jornal afirma que
o artilheiro do Flamengo na temporada “não corresponde ao perfil típico de um atacante brasileiro. Não é Romário, nem Bebeto,
nem Ronaldo”.Se por um lado diz
que Pedro sabe tirar vantagem do
seu bom porte físico, fala que não
ajuda muito na marcação. “Mas
no ataque destaca-se pelo oportunismo e pelo primeiro toque. E,
sendo destro,ele também tem um
bom manuseio com a esquerda”.
Na atual temporada,Pedro entrou em campo pelo Flamengo
em 36 partidas, com 20 gols marcados. Ele está emprestado até o
fim do ano pela Fiorentina.O Rubro-Negro deseja a contratação
em definitivo do jogador.
Revelado pelo Fluminense,Pedro foi vendido no ano passado
para o clube italiano.Sem chances,
acabou emprestado ao Flamengo,
quatro meses depois da sua contratação pela Fiorentina.

Enquanto Pedro ficará como
opção do treinador Tite, amanhã,
contra aVenezuela,pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022,
Gabriel Jesus deve ser titular da Seleção. O atacante do Manchester
City avaliou a ausência de Neymar,
lesionado na coxa esquerda:
“Neymar faz gols,dá assistência
e joga muito bem.Sabemos a qualidade.Já que ele não pode jogar,os
outros têm de chamar a responsabilidade. Não pode cair a responsabilidade só em cima dele”.

Gabriel
Jesus sofreu
contusão
muscular em
setembro
Um dos artilheiros das Eliminatórias com 3 gols, Neymar, do
PSG, não disputou a Copa América de 2019, mas o Brasil foi campeão. Já Gabriel Jesus não veste a
Amarelinha desde o 3 a 0 sobre a
Corieia do Sul, em amistoso disputado em novembro,porque estava lesionado. “Acompanhei os
jogos torcendo pela TV”, revelou.

Gabriel Jesus elogia Domènec
LLGabriel Jesus foi perguntado sobre Domènec Torrent,técnico demitido do Flamengo na segundafeira. O atacante trabalhou com o
espanhol no City, onde era auxiliar de Pep Guardiola.“Fiquei quase dois anos com o Dome. É um
cara muito gente boa, muito calmo, com qualidade imensa. Mas
a pegada do Brasil é diferente do
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que ele estava acostumado. Não
quero defender, mas ele entende
muito de futebol,treinava,passava
treino,ajudava a gente”,disse Jesus,
acreditando que Dome repensará
alguns conceitos de jogo:“Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, agora acho que ele vai repensar nos conceitos, não que esteja
errado, mas é o que ele acredita”.

Os rubro-negros Everton Ribeiro e Pedro correm no gramado da Granja ao lado do zagueiro Thiago Silva

