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JORNAL DA CIDADE

Técnico Reinaldo Rueda é
esperado na reapresentação
Chile melhora proposta e fica mais próximo do técnico do Flamengo

G

AZETA PRESS - Rio de
Janeiro (RJ) - A diretoria
do Flamengo acredita
que o técnico Reinaldo Rueda vai seguir a programação
estabelecida antes das férias
e na próxima segunda-feira,
dia 8 de janeiro, apareça para
começar seu trabalho na temporada. Apesar das especulações sobre o futuro do treinador colombiano, os dirigentes
rubro-negros esperam que o
silêncio de Rueda signifique
que ele está disposto a retomar seu trabalho no clube da
Gávea. A primeira parte da
reapresentação vai acontecer
nesta quinta-feira, no Ninho do
Urubu, quando jogadores que
estavam emprestados a outros
clubes como os volantes Jonas
e Ronaldo e atletas do time
sub-23 retornarão oficialmente
ao clube. Eles serão recebidos
por funcionários da comissão
permanente do clube.
O grupo principal que participou da fase decisiva da Copa
Sul-Americana só se apresentará no dia 14, mas a comissão
técnica iniciará suas atividades
no dia 8, data em que os dirigentes esperam se reencontrar
com Rueda. Durante as férias,
o nome do treinador não saiu
do noticiário. Ele foi especulado como futuro treinador do
Chile, Equador e Colômbia,
mas jamais deu uma declaração que indicasse o seu futuro.
O contrato de Reinaldo Rueda
com o Flamengo será encerrado no dia 31 de dezembro.
A diretoria do Flamengo
está esperando o regresso da
comissão técnica para defi-

Gilvan de Souza/CRF
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AZETA PRESS - Rio de Janeiro (RJ) - Famoso como "carrasco" do Flamengo, pelos gols marcados diante do tradicional rival, o atacante colombiano Riascos pode retornar ao
Vasco, segundo informações públicas pela imprensa colombiana. O contrato de Riascos com o Millonários, de Bogotá, está
perto do final e ele estará livre, segundo seus empresários,
para assinar com qualquer clube do mundo. O jogador fez
parte do elenco que ganhou o título colombiano, mas não esquece o Vasco, como ficou demonstrado pelas sucessivas postagens nas redes sociais, exaltando o clube de São Januário e
confessando seu desejo de retornar. A diretoria cruz-maltina
ficou de estudar o assunto com o técnico Zé Ricardo.
Quem também interessa ao Vasco é o lateral-esquerdo,
Danilo Barcelos, do Atlético-MG. Segundo informações divulgadas pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, o time
carioca chegou a enviar uma proposta que foi recusada pela
diretoria do Galo. Danilo defendeu o América-MG no Campeonato Brasileiro de 2016, quando a equipe foi rebaixada
e acabou contratado pelo Atlético-MG. Sem espaço, acabou
emprestado à Ponte Preta que também acabou rebaixada para
a segunda divisão. Os dirigentes cariocas e mineiros vão voltar
a conversar sobre o assunto.
O volante Jean, por sua vez, já foi comunicado que não
vai continuar em São Januário e já se despediu da torcida
cruz-maltina, através das redes sociais. Ele vai se reapresentar ao Corinthians.

APESAR do interesse dos chilenos, diretoria do Flamengo acredita na sequência do trabalho de Rueda
nir o elenco para a próxima
temporada. O clube está em
negociações com o zagueiro
Pablo, o lateral-esquerdo Zeca
e o volante Wallace. Ao mesmo tempo, alguns jogadores
devem deixar o grupo. Alex
Muralha, Rafael Vaz, Márcio
Araújo, Gabriel e Mancuello
devem ser emprestados a outros clubes. O meia argentino
Conca já acertou sua saída.
O argentino Calleri, Ricardo Goulart e até Fernando
Torres tiveram seus nomes
relacionados ao Rubro-Negro.
Os primeiros reforços, porém,
ao que tudo indica, serão para

o setor defensivo. Zeca, em litígio com o Santos, já admitiu
estar apalavrado e aguarda
o desfecho de questões judiciais. Já Pablo, campeão
brasileiro com o Corinthians,
é outro em negociação. Para o
meio, Wallace, do Hamburgo,
é o alvo para empréstimo por
uma temporada.

Aposta no acerto

N

esta terça-feira, o jornal
chileno "La Tercera" publicou que Reinaldo Rueda está
próximo do "sim" para comandar a seleção daquele país após
nova proposta apresentada

no primeiro dia de 2018, com
maior salário e pagamento da
multa rescisória com o Flamengo. O clube carioca, por sua
vez, segue confiando no cumprimento do contrato em vigor.
A publicação diz ainda que
Rueda estaria "a horas de assinar o contrato com La Roja".
A multa rescisória com o Flamengo foi reduzida com a virada do ano e, de acordo com
“La Tercera”, gira em torno de
R$ 1 milhão. Além do Chile,
o comandante rubro-negro
teve o nome envolvido em
especulações para Colômbia,
Equador e Uruguai.

Meia do Tigres na mira do Peixe
Reprodução/Instagram

SEGUNDO
notícia veiculada
pelo Jornal Olé,
da Argentina,
Lucas Zelarayán
interessa ao
Santos

terça-feira. Porém, o mandatário já vem trabalhando desde a
sua vitória no pleito e terá uma
semana decisiva para montar o
elenco do clube.
A prioridade é anunciar
Jair Ventura ainda nesta terça.
‘Acertado’ com o alvinegro, o
técnico espera apenas o pagamento da multa de R$ 800 mil
ao Botafogo para iniciar o trabalho no Santos. A ideia é que
ele já se apresente na próxima
quarta, quando os jogadores
retornam das férias.

Assim que Jair for oficialmente o treinador do Peixe,
a diretoria irá intensificar as
negociações em andamento.
Gabigol está apalavrado, mas
depende da liberação da Inter
de Milão, detentora de seus
direitos.
O time italiano quer receber 600 mil euros (R$ 2,3
milhões) pelo empréstimo. O
atacante, por sua vez, quer
voltar ao Santos e vem tentando convencer os nerazzurri a
diminuírem a pedida.

Livres no mercado, Robinho, Hernán Barcos e Gilberto
também estão com conversas
em andamento.
Em contrapartida, o Alvinegro Praiano já perdeu
Lucas Lima e Ricardo Oliveira
para Palmeiras e Atlético-MG,
respectivamente. Além disso,
os santistas receberam uma
proposta de R$ 32 milhões do
Spartak Moscou, da Rússia, por
Lucas Veríssimo. Com problemas financeiros, o Peixe deve
vender o zagueiro.

FLUMINENSE

Reforços na reabertura da temporada
GAZETA PRESS - Rio de
Janeiro (RJ) - Os jogadores do
Fluminense se reapresentam na
manhã desta quarta-feira, no
CT Pedro Antonio, para o início
da temporada 2018. As novidades da reapresentação serão
o lateral Gilberto e o volante
Jadson, as mais novas contratações para a equipe tricolor.
Muitos jogadores que tiveram
suas dispensas anunciadas pela
diretoria devem se apresentar
para tomar conhecimento ofi-

Atacante Riascos
pode voltar ao clube

Divulgação

SANTOS

GAZETA PRESS - Santos
(SP) De acordo com o jornal
argentino ‘Olé, o meia-atacante
Lucas Zelarayán, do Tigres, do
México, está na mira do Santos.
Antes de surgir o interesse do
Peixe, o jogador estava negociando com o River Plate. A
nova diretoria santista, porém,
não confirmou a negociação.
Ainda segundo a publicação, o time mexicano quer receber 7 milhões de dólares (R$
23,1 milhões, na cotação atual)
para vender Zelarayán. Porém,
o Santos pretende trazê-lo por
empréstimo.
O meia teve pouco espaço
no Tigres na última temporada
e espera acertar sua transferência nas próximas semanas. No
Peixe, a ideia é que o Zelarayán
chegue para ser o principal armador da equipe, substituindo
Lucas Lima, negociado com o
Palmeiras.
Aos 25 anos, o atleta começou a sua carreira no Belgrano,
da Argentina. Ele está no Tigres
desde 2016, atuando em 78
partidas e anotando 11 gols.
Peres assume oficialmente e
tem semana decisiva
Agora é oficial! O Santos
Futebol Clube tem novo presidente. Eleito no dia 9 de
dezembro, José Carlos Peres
assumiu o Peixe apenas nesta

VASCO

cial da situação, casos do goleiro Diego Cavalieri e do zagueiro
Henrique. Outros jogadores que
estavam emprestados, como
o lateral-direito Lucas, já se
apresentaram aos clubes que
detinham os seus direitos e não
vão mais aparecer no clube;
O começo do trabalho será
de exames médicos e testes físicos. A delegação do Fluminense viajará na próxima semana
para os Estados Unidos, onde
participará da quarta edição

da Florida Cup. Os adversários
são o PSV (HOL), dia 12, e o
Barcelona (EQU), dia 15.

Reforço paraguaio

O

zagueiro paraguaio Gustavo Mencia que defende o
Universidad Concepción (CHI),
pode reforçar o Fluminense.
Em entrevista a um jornal
paraguaio, o jogador revelou
que foi sondado por emissários
tricolores e se mostrou envaidecido com a lembrança do

seu nome. Sem dinheiro para
investir em contratações, a
alternativa da diretoria tricolor
seria buscar um empréstimo a
Universidad Concepción.
Mencia concorreu neste ano
ao prêmio de melhor zagueiro
pela esquerda do futebol chileno pelo jornal do país “El Grafico”. Ele iniciou a carreira no
3 de Febrero, do Paraguai, e já
defendeu Sportivo Luqueño e
Olimpia, antes de ser adquirido
pela Concepción.

RIASCOS pode retornar ao Vasco para a temporada de 2018

PALMEIRAS

Dispensas prosseguirão
G

AZETA PRESS - São Paulo (SP) - O elenco do
Palmeiras terá entre 31 e
32 jogadores em 2018. No
entanto, um esboço inicial
do grupo alviverde que será
comandado por Roger Machado na próxima temporada
soma até 36 atletas.
-O Palmeiras atuou nesse
ano com 32 jogadores no elenco profissional. Diferente do
que se diz por aí, o Palmeiras
não tem 80 e tantos jogadores.
O Palmeiras tinha isso no passado e estamos ao longo dos
anos acertando a quantidade
de jogadores no elenco profissional. Temos hoje ao redor de
55 atletas. Teremos 32 atletas
no elenco profissional e os
demais emprestados. Alguns
da base que emprestamos para
desenvolver-, afirmou o presidente Mauricio Galiotte.

O discurso inicial do Palmeiras para 2018 era de que
os jogadores formados nas
categorias de base teriam
mais espaço no elenco. Neste ano, apenas três atletas
formados no clube foram
utilizados durante o Campeonato Brasileiro. Se outros
nomes forem contratados, o
número de ‘negociáveis’ será
ainda maior.
-Agora, o Artur, o João
Pedro, o Victor Luiz estão retornando. Então, faz parte de
um clube ter mais do que 30
atletas. Alguns, a gente empresta e, no momento certo,
voltam à equipe principal. O
Hyoran, nós estamos, junto
ao Roger, definindo algumas situações pontuais e no
início de janeiro já teremos
praticamente todo o elenco
definido-, completou.

