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FLAMENGO

Jesus moderno e detalhista
Com drone, carrinho tático e participação ativa no treino, técnico atrai holofotes

N

o dia de Corpus Christi
(Corpo de Cristo), data
em que a Igreja Católica celebra o mistério da eucaristia, Jorge Jesus assumiu
o desafio da ‘multiplicação’
de títulos pelo Flamengo. No
primeiro contato com os novos discípulos, o técnico português deixou claro o nível
de exigência que demandará.
Na reunião de aproximadamente 40 minutos, colocou
o Flamengo acima de todos e
citou a chance de disputar o
Mundial de Clubes.
“O mais importante não é
o treinador, não é o jogador...
é o Flamengo. Portanto, temos todos que olhar para o
objetivo. Não se pode falar de
outra maneira nesse clube. É
ganhar, ganhar e ganhar”, destacou o treinador em vídeo divulgado pelo clube.
Se o discurso empolgou a
nação rubro-negra, o primei-

Rafael Ribeiro

ro trabalho no Ninho do Urubu chamou a atenção dos jogadores. Além do ‘carrinho tático’, adaptado com um campo magnético para auxiliar as
orientações, a nova comissão
técnica promete inovar as
atividades com o uso de um
drone para registrar imagens
aéreas para correções de posicionamento e ensaio de jogadas. Aos 64 anos, Jesus esbanjou disposição e chegou
a correr ao lado dos atletas,
que não seguraram os risos
quando o treinador soltou um
palavrão, em bom português:
“Continua, c...”.
JEAN LUCAS É NEGOCIADO

O primeiro desafio será contra o Athletico-PR, dia 10
de julho, em Curitiba, pelas
quartas de final da Copa do
Brasil. Na sequência, no dia
14, será a vez de estrear no
Brasileiro, contra o Goiás.

Jorge Jesus (D) e o auxiliar João de Deus (C) correm com os jogadores

Nos dias 24, em Guaiaquil, e
31, no Maracanã, o Flamengo
decide com o Emelec-EQU a
vaga nas quartas da Libertadores, competição que a nação e a cúpula rubro-negra
depositam toda fé em Jesus.
Em busca de reforços pon-

VASCO

NNA julgar pela impressão
deixada no primeiro contato
com os jogadores do Flamengo, Jorge Jesus ganhará fieis
seguidores. Da teoria para a
prática, o treinador português chamou a atenção pela
cobrança e participação intensa no treino físico. Everton
Ribeiro não poupou elogios
ao novo comandante.
“Foi muito positivo. Chegamos e esperamos pela reunião com ele. O primeiro contato foi muito impactante.
Ele se apresentou e disse que
quer nos ajudar a conquistar títulos. Quer tirar o nosso
melhor, essa é a ideia dele. É
muito importante esse pensamento”, disse o camisa 7.
Na reunião, Jesus detalhou o planejamento para julho, com sete jogos em 21 dias,
entre eles os mata-matas
pela Copa do Brasil e Libertadores. “Será um mês pesado,
mas estamos nos preparando
para isso”, disse Everton.

fluminense

Richard, ex-Flu, é anunciado
Rafael Ribeiro

Com novidades, o Vasco retomou ontem as atividades, no
CT do Almirante, em Vargem
Pequena, depois de seis dias
de folga. Oficialmente anunciado pelas redes sociais do
clube, Richard, emprestado
pelo Corinthians até dezembro, teve o primeiro contato
com os novos companheiros.
O volante, de 25 anos,
será oficialmente apresentado hoje ao lado do apoiador
Marquinho, ex-Fluminense
e Athletico-PR. Contratado a
pedido de Vanderlei Luxemburgo, Richard chega prestigiado e em vantagem na disputa pela vaga de titular.
Atualmente, Luxa conta

tuais para cumprir a promessa de títulos, o clube acertou
a venda de Jean Lucas para
o Lyon-FRA. O volante, de 21
anos, estava emprestado ao
Santos e renderá aos cofres
do clube R$ 27,7 dos R$ 34,7
milhões da negociação.

Impacto no
primeiro
contato

com Raul, Andrey, Lucas Mineiro, Marcos Júnior e Fellipe Bastos como principais opções para o setor. Ex-companheiro de Leandro Castan na
Roma-ITA, Marquinho chega
à Colina com o aval do capitão
da equipe pela experiência e
qualidade técnica para disputar posição com Bruno César,
Valdívia e Yan Sasse.
Apesar da limitação financeira, a diretoria segue atenta
ao mercado e agora prioriza
reforços para o ataque. Oferecidos, Henrique Almeida,
que pertence ao Grêmio, e o
paraguaio Darío Lezcano, do
Ingolstadt, da segunda divisão da Alemanha, não em-

Marquinho será apresentado hoje

polgaram a comissão técnica, que pretende aproveitar a
pausa no Campeonato Brasileiro para avaliar nomes mais
atraentes e que se encaixem
no perfil traçado.

Marlon encabeça a
barca no Tricolor
Simultaneamente à busca
por reforços, o Fluminense
pretende enxugar o elenco e aliviar a folha salarial.
Marlon encabeça a barca e já
foi comunicado de que não
está nos planos do técnico
Fernando Diniz. Além do
lateral-esquerdo, sondado
por América-MG e Vitória,
o zagueiro Paulo Ricardo e o
volante Zé Ricardo completam a lista de dispensas.
Pouco aproveitados, o
zagueiro Frazan, o apoiador Caio e o atacante Pablo
Dyego estão entre os nego-

ciáveis. Na mira de clubes europeus, o atacante Pedro é nome
muito especulado para ser negociado na janela de transferências do meio do ano.
Com o desafio de regularizar as finanças e apagar a
imagem de mau pagador, a
nova diretoria, liderada pelo
presidente Mário Bittencourt,
prioriza a contratação de um
goleiro experiente.
Com contrato com o Corinthians até dezembro, Walter,
de 31 anos, é o preferido. A diretoria também trabalha para
manter o atacante Luciano.

