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RENATO RECEBE ALTA APÓS CIRURGIA
Treinador do Grêmio foi submetido a operação para corrigir uma arritmia
cardíaca. Ele ficará duas semanas de repouso antes de voltar ao trabalho

FLAMENGO

VASCO

Novela com ares de ameaça

Valentim
inicia os
treinos em
Atibaia

Cruzeiro promete ir à Fifa contra os rubro-negros, que ainda aguardam por Arrascaeta

A

Alexandre Vidal / Flamengo

novela envolvendo a
contratação do meia
Arrascaeta foi parar
no Uruguai, com a
ameaça até, por parte do Cruzeiro, de abrir uma “guerra”
no caso de o Flamengo não
parar de assediar o jogador,
ou se não pagar o valor que
o clube mineiro pretende receber. O jogador está desde
sábado no seu país natal e o
vice-presidente de futebol da
Raposa, Itair Machado, afirmou ontem, em entrevista
ao programa Seleção Sportv,
que o clube mineiro enviou
a Montevidéu o empresário
André Cury como seu representante para se reunir com
Bruno Spindel, gerente-geral
do Flamengo, e Daniel Fonseca, empresário do atleta.
“Ele (Bruno Spindel) está
lá no Uruguai. Está de novo,
foi lá para tentar resolver
o problema. Eu solicitei ao
Flamengo, na minha conversa, com o vice-presidente de futebol (Marcos Braz):
ou paga o Cruzeiro ou retira
a proposta, porque o procurador continua peitando o
Cruzeiro, porque a proposta
que está na mão dele ainda
tem valor, então o aliciamento do Flamengo continua a
cada dia, porque tem ele tem
a proposta com validade”,
afirmou Itair Machado. O dirigente completou: “Pedi ao

Pará e Henrique Dourado correm em um dos campos da Universidade da Flórida, em Orlando, no primeiro treino do Flamengo nos EUA

Na numeração
oficial divulgada
ontem, a camisa 9
está vaga. Único
reforço até agora,
Rodrigo Caio tem a 3

vice-presidente do Flamengo, ou você paga o Cruzeiro
ou você avisa o procurador
que não tem mais proposta,
porque o jogador continua a
vida dele, e o Cruzeiro continua a vida dele”.
O Cruzeiro chegou a
ameaçar notificar o Flamengo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Fifa
por um suposto aliciamento
a Arrascaeta e preparar uma

ação direta na entidade máxima do futebol contra o clube carioca por entender que
os rubro-negros seduziram
o meia uruguaio com uma
oferta salarial mais vantajosa. Os cariocas acenaram
com um salário de R$ 1,5
milhão para o jogador, que
recebe cerca de R$ 550 mil
em Minas.
Apesar das declarações de
Itair Machado, nenhuma no-

tificação por aliciamento do
Flamengo chegou à Câmara Nacional de Resolução de
Disputas (CNRD) da CBF e
muito menos aos dirigentes
rubro-negros.
TREINO NOS EUA

O Flamengo fez ontem, em
Orlando, seu primeiro treino
nos EUA. Time estreia quinta
,a Florida Cup, contra o Ajax
-HOL, às 21h (de Brasília).

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

BOTAFOGO

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool mandou
a campo um time misto
contra o Wolverhampton,
perdeu por 2 a 1 e foi eliminado da Copa da Inglaterra.
Poupados, Salah e Firmino
jogaram apenas os últimos
20 minutos, mas não conseguiram salvar os Reds. Esta é
a segunda derrota do Liverpool nesta temporada.

Meia, que se destacou no time em 2016,
deve assinar contrato por seis meses
Ventura, Camilo optou por
sair. Foram 57 partidas como
Alvinegro, com sete gols e
sete assistências.
Troca-troca por Lindoso

O volante Rodrigo Lindoso
está de malas prontas para
se transferir para o Inter,
que cederá Alex Santana,
um dos poucos destaques do
rebaixado Paraná em 2018.
O Botafogo, até o momento,
acertou com o meia Gustavo
Ferrareis, o goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Gabriel e
o volante Alan Santos, além
da renovação do empréstimo do também volante Jean,
que pertence ao Corinthians.
Se tudo ocorrer bem, o Fogão ficará com boa parte dos
direitos econômicos de Alex
Santana, de 23 anos. O contrato seria por três temporadas e o jogador é esperado no
Rio nos próximos dias.

Matheus Ferraz, ex-América-MG, e Bruno Silva, ex-Cruzeiro: caras novas do Fluminense para 2019

FLUMINENSE

Desafio em duas frentes
para reforços tricolores
Matheus Ferraz e Bruno Silva são apresentados oficialmente

Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Ele voltou: Camilo defendeu a camisa do Botafogo em 2016

PASSE CURTO

LIVERPOOL É
ELIMINADO

Alvinegros acertam
a volta de Camilo
Ainda em busca de reforços, o Botafogo está perto de confirmar o retorno
de um velho conhecido:
o apoiador Camilo, de 32
anos, que está no Internacional. O vínculo do
jogador com o Colorado
termina em julho, mas a
negociação pelo empréstimo ainda não está fechada. Caso o negócio dê
tudo certo, o jogador fechará por seis meses. Ao
término deste período,
as partes discutiriam um
novo vínculo.
Camilo foi o principal
nome do Botafogo no
Campeonato Brasileiro
de 2016, quando a equipe fugiu da zona de rebaixamento e se classificou
para a Libertadores do
ano seguinte. Em função
de desentendimentos
com o então técnico Jair

Com oito reforços confirmados, o Vasco seguiu
ontem de ônibus para Atibaia, no interior de São
Paulo, onde dará sequência à pré-temporada até o
dia 17. Lucas Mineiro, de
22 anos, foi oficialmente
anunciado ontem. Com os
direitos ligados à Chapecoense, ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2018 pela Ponte
Preta e será emprestado
até dezembro, com opção
de compra.
Outras novidades são
Cláudio Winck, Cáceres
Danilo Barcelos, Fellipe
Bastos, Yan Sasse, Bruno
César e Ribamar. Em delicada situação financeira, o clube adiou o sonho
de contratar um nome de
peso e adiou o ‘projeto’
Alex Teixeira para 2020.
Com salário na casa dos
R$ 5 milhões, o atacante
tem contrato com Jingsu,
da China, e priorizaria o
clube que o revelou numa
possível volta. Hoje, Rossi, do chinês Shenzhen, é
a realidade mais próxima.
Pela Copinha, o Vasco
empatou em 0 a 0 com o
Tubarão-SC, mas é líder
do Grupo 27.

Um terá sua chance em um
grande clube. O outro, tenta recuperar o melhor futebol. Apresentados, Matheus
Ferraz e Bruno Silva terão o
desafio de participar da reconstrução do Fluminense
e também de suas carreiras.
Aos 33 anos, Matheus
Ferraz chega ao Tricolor
após passagens recentes por
Sport e América-MG. Antes,
rodou em clubes menores. “A
gente é movido por desafios
e a ideia é sempre crescer. A
cobrança vai existir e estou
preparado até para a minha.
Vamos colocar o Fluminense no lugar de time grande”,
afirmou o zagueiro, que não
se considera um substituto de Gum: “Ele ficou nove

anos, conquistou títulos e
fez história. Não venho com
pensamento de substituir
um jogador”.
Já Bruno Silva, aos 32
anos, tem no Fluminense
a chance de voltar ao bom
futebol. Depois de se destacar no Botafogo em 2017, ele
amargou a reserva no Cruzeiro. Sem muitas oportunidades em 2018, tenta repetir
a história de ajudar um time
desacreditado a conseguir
bons resultados.
“Vim para cá para mostrar
que eu posso jogar e que a
gente pode disputar coisas
boas. Vai ser um grande desafio. Eu já passei por isso,
de estar em um time desacreditado e fazer as pessoas

darem o braço a torcer”
Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense
derrotou o Sete de Dourados
por 2 a 0 e se classificou para a
próxima fase com uma rodada
de antecedência. Os gols foram de Juca, contra, e Samuel.
CONVOCAÇÃO

O Fluminense convocou seus
sócios para a Assembleia Geral do dia 26, das 9h às 18h,
para definir se o estatuto poderá ser alterado para que a
eleição de novembro possa
ser antecipada. Caso a proposta seja aprovada, o pleito
será convocado num prazo
de até 30 dias e o novo presidente terá mandato até novembro de 2022.

PORTO VENCE E
ASSUME PONTA
O Porto venceu por 3 a 1 o
Nacional da Ilha da Madeira e se isolou na liderança
do Campeonato Português,
com 39 pontos, mas pode
ser alcançado hoje pelo
Braga, que enfrenta fora de
casa o Portimonense no encerramento da 16ª rodada.
Outros resultados de ontem:
Moreirense 1 x 0 Aves, Tondela 2 x 1 Sporting.

HOJE NA TV
SPORTV
Copa SP de Futebol
Júnior
Marília-SP x Cruzeiro
16h55 (vivo)
Francana x Botafogo
19h (vivo)
Ituano x Corinthians
21h15 (vivo)
SPORTV 2
Superliga Feminina de
Vôlei
Fluminense x Minas
19h (vivo)
ESPN BRASIL
Copa da Liga Inglesa
Tottenham x Chelsea
17h55 (vivo)

