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Diretoria espera Jesus
para buscar reforços

n site: www.odia.com.br
DIVULGAÇÃO / CBF

Técnico chega amanhã ao Rio e deve ir ao Maracanã, domingo,
assistir ao Fla-Flu. Clube vem se movimentando no mercado
ALEXADRE VIDAL / FLAMENGO

O

técnico português Jorge Jesus chega amanhã
ao Rio de Janeiro. A expectativa é que ele esteja no
Maracanã, domingo, para assistir ao duelo com o Fluminense, às 19h. Por enquanto,
Jesus não traz ninguém na bagagem. Mas a torcida pode ter
novidades em breve. A diretoria rubro-negra segue monitorando o mercado em busca
de um bom negócio.
Em um vídeo divulgado nas
redes sociais, o lateral-direito
Rafinha aparece tocando cavaquinho e improvisando uma
letra, na qual diz que em breve
estará no Flamengo. Esse está
praticamente certo. Quem entrou na pauta recentemente
foi o meia Gerson, ex-Fluminense, atualmente na Fiorentina, da Itália. A diretoria do
Rubro-Negro confirmou o interesse, mas não disse como
está a negociação.
“A gente procurou saber se
ele tem vontade de voltar ao
Brasil. Se tem esse projeto de
vida. E, parece que ele acredita que o Flamengo seria uma
maneira de chegar à Seleção
Brasileira”, disse o vice de futebol Marcos Braz, ontem, no
Ninho do Urubu.
Outro que tem paquerado
o Flamengo é o meia Thiago
Maia, revelado pelo Santos e
atualmente no Lille, da França.
Thiago costuma publicar fotos
com a camisa do Flamengo e
fazer comentários sobre o desejo de vestir o Manto Sagrado.
“Tem que esperar o Jorge Jesus. Não está descartado, mas
ele vai decidir. Não vem e não
sai ninguém até que ele decida.

Meninas do Brasil treinam na cidade de Grenoble: estreia no domingo

MUNDIAL COMEÇA HOJE
NNComeça hoje o oitavo Mundial feminino da história, com o
jogo entre França, país-sede, e Coreia do Sul, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. Dona da casa, a França
tem como base o Lyon, atual tetracampeão europeu, de onde
convocou seis jogadoras: Bouhaddi, Renard, Henry, Majri,
Cascarino e a principal atacante, Le Sommer. O Brasil só estreia domingo, às 10h30 (de Brasília), diante da Jamaica, em
Grenoble. A expectativa é pela escalação da craque Marta, que
se recupera de lesão na coxa esquerda.

HOLANDA VAI
À DECISÃO
NNA

O Flamengo
garantiu uma
vaga nas
quartas de
final da Copa
do Brasil Sub17 ao empatar
em 3 a 3 com o
São Paulo,
em Osasco

Uribe saiu porque a gente já estava apalavrado com o Santos.
É igual aos outros jogadores:
tudo depende da chegada do
novo treinador”, disse Braz.
Por outro lado, o Flamengo pode perder jogadores na
pausa para a Copa América. O
zagueiro Rhodolfo, que pouco tem jogado, despertou o
interesse do Athletico-PR, e o
clube deve liberá-lo. O volante
Cuéllar, em entrevista ao site
‘Globoesporte.com’, manifestou o desejo de jogar na Europa
e a diretoria vai chamá-lo para
uma conversa. Um aumento
salarial não está descartado.

Holanda venceu a
Inglaterra por 3 a 1, na
prorrogação, ontem, em
Guimarães (Portugal), e
garantiu vaga na final da
Liga das Nações. No tempo normal, houve empate
de 1 a 1. Os holandeses vão
enfrentar a seleção portuguesa, domingo, às 15h45,
na decisão do título, na cidade de Lisboa.
Rhodolfo está
negociando
sua saída para
o AthleticoPR, mas o Fla
aguarda o aval
de Jorge Jesus

JUVENTUS QUER A
VOLTA DE POGBA
NNPogba pode estar de volta
à Juventus. Segundo o jornal inglês ‘The Guardian’, o
time italiano já comunicou
ao Manchester United que
tem interesse no meia francês e que pode oferecer outro craque em troca. Já o lateral-direito português João
Cancelo está perto de trocar
a Juve pelo Manchester City.

HOJE NA TV
SPORTV
Copa do Mundo
Feminina
França x Coreia do Sul
15h (vivo)
Brasileiro Série B
Londrina x Cuiabá
19h (vivo)
Ponte Preta x Botafogo-SP
21h15 (vivo)
SPORTV2
Copa América de
Futebol de 5
Brasil x México
16h30 (vivo)
Amistoso Internacional
Argentina x Nicarágua
20h55 (vivo)
TNT
Eliminatórias da Eurocopa
Ilhas Faroé x Espanha
15h15 (vivo)
ESPN
Amistoso Internacional
Uruguai x Panamá
20h05 (vivo)

