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Fluminense

Pedro quebra o silêncio
Na mira do Fla, atacante descarta rescisão com o Flu na Justiça
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

D
Chileno: poucos jogos em 2019

BOTAFOGO

Valencia
volta a
ficar à
disposição
Ainda sem saber se fica,
o meia Leo Valencia chegou
a pedir para treinar à parte,
mas foi reintegrado ao elenco. O contrato do chileno termina em julho, mas há uma
cláusula de prorrogação
automática. Valencia quer
ir embora, mas o Alvinegro espera receber uma boa
compensação financeira.
Segundo o vice de futebol
Gustavo Noronha, o chileno teve apenas um problema médico. “Ele está à disposição do treinador. Teve
desconforto muscular, mas
voltou”. Ontem, o presidente
Nelson Mufarrej conversou
com o grupo sobre os dois
meses de salários atrasados.
Prometeu resolver o problema, mas não deu prazo.
Despedida de Mendonça

O corpo do ídolo alvinegro
foi velado ontem no Nilton
Santos. À tarde, foi sepultado no Cemitério jardim da
Saudade, em Sulacap. Mendonça morreu aos 63 anos,
vítima de complicações após
passar dois meses internado
em consequência da queda
de uma escada na estação de
trem Guilherme da Silveira.

iante de muitas especulações sobre o seu futuro, o
atacante Pedro resolveu
abrir o jogo sobre o interesse
do Flamengo. Em texto publicado no ‘Instagram’, o camisa
9 confirmou que quis ouvir a
proposta do rival, mas garantiu estar focado no Fluminense e que, apesar dos atrasos salariais, nunca cogitou forçar
uma rescisão na Justiça.
“Estou ciente do momento
financeiro do clube. Das trocas
internas. Aproveito e ressalto
que em momento algum pensei na possibilidade de uma
rescisão unilateral ou qualquer processo jurídico”, escreveu o artilheiro.
“A educação dada pela minha família tem como base a
gratidão com as pessoas que
me ajudaram a construir grandes momentos no Fluminense, clube ao qual sempre serei
grato”, acrescentou o jogador,
que não nega a possibilidade
de defender o Rubro-Negro.
“Sobre ouvir e querer co-

Luxa: sem substituto para Maxi

VASCO

Com seis jogos no Brasileiro, Pedro está no limite para se transferir

nhecer qualquer projeto, é
uma atitude natural de qualquer profissional. Ouvir não
quer dizer sair. Que fique bem
claro”, disse Pedro, que só pode
atuar mais uma vez pelo Tricolor no Brasileiro se quiser
jogar a competição por outra
equipe. Irredutível, o Fluminense só aceita liberá-lo pelo
valor da multa rescisória: 50
milhões de euros (R$ 214 mi-

lhões) para clubes do exterior, e um pouco menos para
brasileiros.
Ontem, o Fluminense venceu por 3 a 1 a Portuguesa em
jogo-treino no CT da Barra,
com mais um show do garoto
Miguel, de apenas 16 anos, que
marcou dois gols, repetindo o
que havia feito contra o Grêmio Osasco, quarta-feira. Ganso completou o placar.

FLAMENGO

Uruguaio é uma nova opção
Diante das negativas do
Fluminense por Pedro, o Flamengo já busca alternativas
mais baratas para o ataque no
mercado. Um dos procurados
é o uruguaio Abel Hernández,
do CSKA, da Rússia, recomendação do técnico Jorge Jesus.
Segundo a imprensa uruguaia,
ele e o empresário já têm proposta do clube em mãos.
Embora tenha 28 anos,
Abel Hernández ainda tem
mercado no futebol europeu,
e não decidiu se quer voltar
para a América do Sul neste
momento. Ele já foi especula-

do no Peñarol e até no Vasco,
mas o alto salário travou as
negociações.
Revelado pelo Peñarol,
Abel era tratado como uma
grande promessa do futebol
uruguaio. Entre 2013 e 2018,
ele teve uma ótima passagem
pelo Hull City, da Inglaterra,
e foi convocado muitas vezes
para sua seleção, mas foi prejudicado por uma sequência
de lesões. Chegou ao CSKA
em 2018, se machucou novamente e marcou apenas três
gols em 15 jogos. Apesar da
má fase, o atacante ainda é

cercado de muita expectativa.
Além de Abel e Pedro, o
Flamengo já sondou Jonas,
do Benfica, de Portugal, mas
o atacante de 35 anos decidiu
que vai se aposentar.
EVERTON RIBEIRO RETORNA

Enquanto os reforços não
chegam, o Flamengo pelo
menos teve um boa notícia:
o meia Everton Ribeiro está
recuperado de uma lesão no
calcanhar esquerdo e deve ficar à disposição para encarar
o Athletico-PR, quarta-feira,
pela Copa do Brasil.

Clube
estaria de
olho em
Whelton
O Vasco estaria analisando o nome do atacante Whelton, de 27 anos, do Vitória de
Guimarães, de Portugal. De
acordo com o jornal lusitano ‘Record’, além do clube
carioca, equipes de Polônia,
Bélgica e Turquia também
monitoram o jogador.
Welthon está na cidade de
Guimarães, onde se apresentou para a pré-temporada. O
centroavante tem 23 partidas e um gol com a camisa do
clube português em um ano
e meio. Antes, o paraense era
do Paços Ferreira, também
de Portugal, pelo qual fez 20
gols em 49 jogos.
Pouco conhecido no Brasil, ele iniciou a carreira nas
divisões de base do Guarani.
Passou por Tuna Luso, Atlético-GO, Paysandu e Grêmio
Anápolis, antes de ter sua
primeira experiência em
terras lusas pelo Braga B na
temporada 2013/2014.
Em 2015, Welthon retornou para jogar por equipes
paraenses e voltou a se destacar no Remo, o que o levou novamente a Portugal
em 2016. Nas redes sociais, a
galera do Vasco não gostou
nem um pouco do nome.

