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esportes

Lincoln é advertido
Atacante foi convidado para jogar pelo sub-20, mas representantes não toparam
LLVENÊ CASAGRANDE

O

clima entre Flamengo e
representantes de Lincoln
esquentou. Após Bruno
Spindel ligar para o jogador na
noite de quarta-feira para pedir
que ele se apresentasse ao time
sub-20 e os empresários do atacante não aceitarem, o jovem se
apresentou ontem no Ninho do
Urubu ao técnico Rogério Ceni.
Porém, o atleta foi advertido e liberado da atividade da tarde.
Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Flamengo
queria que Lincoln viajasse às
pressas para Salvador, onde a
equipe sub-20 tinha um compromisso diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na
conversa que Spindel teve com
o representante, o dirigente rubro-negro disse que, caso o jovem não cumprisse a determinação, providências seriam
tomadas, como um afastamento do elenco principal.
Ao chegar no Ninho do Urubu, ontem, Lincoln percebeu
que os pertences dele para treinar sequer estavam no vestiário.

Lincoln se
apresentou
ontem no Ninho
do Urubu,
mas deixou
o CT após ser
liberado pela
diretoria

O Fla recebeu
uma proposta
do Pafos, do
Chipre, por
Lincoln
anos. A oferta foi de 4 milhões de
dólares por 75% dos direitos econômicos de Lincoln. A forma de
pagamento não estava especificada.Mas tinha um detalhe que chamou atenção:o jogador só seria,de
fato, comprado pelo Pafos se passasse em um período de teste no
clube do Chipre.

Diego Alves deve ir embora
LLDiego Alves não deverá ficar no
Flamengo em 2021. Após meses
de negociação, a diretoria do
clube decidiu por não aceitar a
proposta salarial pedida pelo jogador. Com isso, ao não ser que
volte atrás e reduza o valor pedido, o goleiro vai deixar o RubroNegro no fim do mês deste mês.
A negociação começou antes
da paralisação do futebol devido
à pandemia da covid-19. Após a
suspensão das atividades espor-

Daniel Castelo Branco

O jogador, portanto, deixou o
CT após ser liberado pela diretoria do Flamengo.
O Rubro-Negro recebeu uma
proposta do Pafos,do Chipre,por
Lincoln. A reportagem do MEIA
HORA teve acesso ao documento
oficial enviado à diretoria rubronegra na última janela de transferência (dia 30 de junho), que traz
detalhes de quanto o time carioca
receberia na venda do jovem de 19

tivas, o clube sofreu com a queda
de receita e os números da negociação precisaram ser alterados.
As duas partes chegaram a
um acordo, selado entre o diretor executivo de futebol, Bruno
Spindel e o empresário do goleiro, Eduardo Maluff. Mas o departamento financeiro do clube
vetou, considerando os valores
muito altos. Diego Alves e seu
representante não gostaram da
‘intromissão’do setor financeiro.

Hugo Souza renova com o Rubro-Negro até 2025
LLSe Diego Alves vê a despedida se aproximando, o cenário
é diferente para o seu reserva,
Hugo Souza. A renovação do
goleiro foi anunciada pelo clube. O compromisso, que ia até
agosto 2023, foi estendido até
2025. O jogador, que ainda tem
salário “patamar sub-20”, receberá uma valorização em seus
vencimentos.
A multa rescisória também
será elevada. A atual é de 40 mi-

lhões de euros para clubes do
exterior e 40 milhões de reais
para clubes brasileiros. A tendência era a de que o Flamengo
estipulasse o novo valor em 70
milhões de euros para o mercado internacional, como tem
feito em recentes renovações.
A negociação iniciou no
fim de outubro e caminhou
com tranquilidade, com o Flamengo entendendo que Hugo
Souza, de fato, merece uma va-

lorização, por conta do desempenho desde que o goleiro teve a primeira oportunidade na
equipe profissional, ainda em
setembro.
Já o estafe do goleiro rechaçou qualquer possibilidade de
buscar propostas no exterior e
entende que o melhor caminho para o jogador é permanecer no Ninho, visando uma
oportunidade na seleção brasileira olímpica.

