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Ajuda na

retranca
l Clube fecha
com Cáceres e
quer ter o
jogador nos
próximos dias
técnico Joel Santana vai ganhar nos próximos dias
mais um volante para sua
coleção. O paraguaio Cáceres, do
Libertad, deve desembarcar no Rio
de Janeiro na semana que vem para
selar acordo de quatro anos com o
Flamengo. O vínculo do jogador
com o clube paraguaio se encerra
no fim de junho e os rubro-negros
não terão custo para trazê-lo.
"Existe a expectativa de que ele
chegue no início de julho. Assim,
poderá jogar logo em seguida porque está com ritmo de jogo", avaliou o vice-presidente de futebol,
Paulo Cesar Coutinho.
Na verdade, os dirigentes cariocas tentam convencer os colegas
paraguaios a liberar Cáceres com
alguns dias de antecedência para
que possa atuar no Campeonato
Brasileiro o quanto antes. A janela

O

19

jogos fez Felipe pelo
Flamengo neste ano.
No banco de reservas,
ele está insatisfeito.

Mas o clube
conta com
ele para o
resto da
temporada.

da CBF para transferências internacionais se abre no próximo dia
20. "Só estamos esperando a resposta do Libertad. Não vejo motivos para eles não aceitarem, já que
em cerca de 15 dias o contrato dele
acaba", disse o agente do atleta,
Régis Marques.
PREPARAÇÃO
Enquanto não pode contar com
o seu novo jogador, o técnico Joel
Santana vai trabalhando com o que
tem à sua disposição. Ontem, elecomeçou a esboçar o Flamengo
para o confronto contra o Santos, no
Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. A única mudança na equipe
foi a volta do zagueiro Marcos

González, que estava servindo a
seleção chilena na Eliminatórias
Sul-americanas, na vaga do criticado Wellinton.
No restante, a escalação é a
mesma que iniciou o último jogo
contra o Coritiba, vitória por 3 x 1.
Um dos jovens jogadores que se
manteve entre os titulares foi o
volante Luiz Antônio, e sabe que a
concorrência na sua posição vai
aumentar, mas ele não deixou deexaltar a oportunidade que está
recebendo de continuar no time.
“A oportunidade está vindo
para todos os jovens jogadores.
Temos que aproveitar as oportunidades para permanecer na equipe titular. O Flamengo sempre revelou bons jogadores e vamos buscar isso. É muito bom seguir na
equipe e espero poder ajudar o time
nos próximos jogos”, disse o jovem
garoto.
No treinamento, Joel Santana
escalou o Flamengo com a seguinte
formação: Paulo Victor, Léo Moura,
Marllon, Marcos González e Magal;
Airton, Luiz Antônio, Renato
Abreu e Ibson; Diego Maurício e
Vágner Love. Durante a movimentação, o comandante Rubro-Negro
tirou Diego Maurício e colocou
Hernane no ataque.
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Enquanto Joel Santana passa as orientações, o lateral Léo Moura observa atento o comandante

Destaque da equipe, em breve o meia estará atuando

Thiago Neves tem
boa recuperação
Considerado peça fundamental da equipe tricolor, o
meia Thiago Neves ainda não
pode ser relacionado para os
próximos jogos do Fluminense
no Campeonato Brasileiro.
Apesar da má notícia, o técnico Abel Braga gostou do que
viu nas Laranjeiras. O meia
Thiago Neves iniciou o trabalho
de preparação física menos de
15 depois de ser submetido a
uma artroscopia no joelho esquerdo. Ainda em fisioterapia, a
previsão é de que o atleta volte a
jogar em um mês.
Treinado ao lado de Thiago,
estava o atacante Rafael Moura,
que está com tendinite nos dois
tornozelos e também retomou
os trabalhos físicos. O lateral-esquerdo Carlinhos e o atacante
Wellington Nem participaram
do treino e provavelmente jogam no próximo sábado contra
a Portuguesa, no Engenhão.
Mais longe do retorno está
Rafael Sóbis. O atacante se recupera de um estiramento na
coxa direita e não tem previsão
de volta. Sua permanência em
definitivo para o Rio de Janeiro
também está complicado.
De acordo com o diário esportivo Lance!, o empresário do
jogador, Jorge Machado, está
tendo dificuldades de entrar
com o clube que detém o seu
passe, o Al-Jazira nos Emirados
Árabes, além da falta de comunicação a reviravolta do
mercado internacional nos últimos dias também é um em-

R$ 950
MIL FOI O VALOR
DO CARRO QUE
O ATACANTE
FRED CHEGOU
ONTEM NAS
LARANJEIRAS

pecilho nas negociações.
“O Sobis recuperou o prestígio, até pelas oportunidades
que teve no Fluminense. A impulsão financeira do Al-Jazira é
um fator a mais. O sheik de lá
não é fácil nas negociações, mas
o Fluminense e o Rafael Sobis
querem o acordo. Esperamos
chegar a ele até o fim do mês”,
disse Machado à Rádio Brasil.
O empresário também ressaltou que Abel Braga seria
mais uma questão que pesa
positivamente para ele ficar. O
técnico tricolor tem uma boa
relação com o atleta e também
com os donos do clube árabe.
No entanto, a participação do
Abel nas negociações foi negada
por Jorge Machado.
“ O Sobis e o Abel têm uma
boa relação e claro que isso
ajuda na decisão do Sobis de
querer ficar, mas na questão o
técnico não se mete e ele mesmo
diz isso”, finalizou.

