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ANOS. De contrato deve ser a oferta do Flamengo ao italiano
Mario Balotelli. Ele receberia salário de R$ 1,5 milhão por mês
divulgação

Flamengo

Arrascaeta diz que
o time está na briga
Apesar da vantagem de oito pontos do Santos, meia uruguaio
vê o Flamengo com chances de correr atrás do título brasileiro
A semana livre de jogos vai
ajudar o técnico Jorge Jesus
a ajustar os erros da derrota
para o Bahia (3 a 0), domingo, e recuperar os atletas
para o duelo de sábado, com
o Grêmio, no Maracanã. O zagueiro Rodrigo Caio, que não
tem atuado devido a dores
musculares, deve voltar ao
time. Em entrevista coletiva
no Ninho do Urubu, ontem,
o meio-campista Arrascaeta
‘comemorou’ a trégua de jogos decisivos.
“Acho que o mais importante agora é o elenco estar 100%,
vamos precisar de todos. Não
só 11 vão poder jogar quarta e
no fim de semana. Vamos precisar de todos para poder ganhar jogo, aumentar um placar”, disse o uruguaio.

“Quando o treinador chega, tenta implementar suas
ideias. E nós, jogadores, percebemos da melhor forma o
que ele quer. Temos notado
muitas coisas boas, mas durante essa etapa vamos cometer erros. Temos que diminuir
esses erros para sairmos beneficiados. Com certeza, o trabalho do Jorge Jesus vai ser
muito bom para nós. A gente
sabe que vai precisar de tempo para o time entender melhor o que ele quer. Aqui no
Brasil, depende muito do resultado, então tem que estar
focado”, acrescentou.
O jogo de sábado, contra o
Grêmio (13º), será importante para voltar à caça ao líder
Santos — a distância entre as
duas equipes atualmente é

de oito pontos (32 a 24). “O
Palmeiras vinha em uma sequência muito boa, muitos
jogos sem perder durante o
Brasileirão. Depois da Copa,
começou a perder pontos, e o
Santos encontrou essa regularidade. A gente estava bem,
deixou alguns pontos que não
podia, mas ainda não terminou o turno. Todo mundo tem
chances de brigar pelo título”.
Arrascaeta não conseguiu
fugir do tema Balotelli. “É um
jogador que tem muitas qualidades. É criticado por questões fora de campo, mas um
jogador que tem jogado em
grandes times do mundo.
Qualquer um que chegar
aqui, pode acrescentar muita
coisa, vindo da Europa também”, ressaltou o meia.
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Boavista não comenta possível
chegada do irmão de Balotelli
NNIrmão mais novo de Mario
Balotelli, Enock Balotelli, de 26
anos, também pode chegar ao
Brasil em breve. Seria, inclusive, uma espécie de trunfo para
estimular o irmão mais velho e
famoso a aceitar o convite da
direção do Flamengo. O jornalista DiMarzio, da ‘Sky Sports’,
disse que Enock poderia vestir
a camisa do Boavista. O clube
de Saquarema, no entanto, não
comenta negociações.
A esperança do Flamengo
é que, com o irmão mais novo
por perto, Mario Balotelli se sinta mais à vontade para morar
no Rio de Janeiro. A carreira do

caçula está longe de ser badalada como a do irmão, que já
defendeu camisas pesadas do
futebol europeu, como Inter de
Milão, Manchester City, Milan e
Liverpool, entre outras.
Enock começou a carreira nas
categorias de base do Manchester City, da Inglaterra, quando o
irmão já brilhava no time principal. Mas não conseguiu conquistar um espaço no elenco
principal e passou a rodar por
times pequenos da Itália.
A chance no futebol brasileiro
pode ser um estímulo para que
os dois venham juntos para cá,
embora em cidades diferentes.
Arrascaeta em trabalho na academia: o meia elogiou Balotelli, apesar de ressaltar questões fora de campo

