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LUCAS FERNANDES

Tricolor 
garante 
‘espinha 
dorsal’ 

Fogão 
perto da 
compra 
de meia

Após a boa campanha do 
Fluminense na tempora-
da de 2023, os torcedores 
tricolores ficaram preo-
cupados com as possibili-
dades de jogadores como 
André e Jhon Arias deixa-
ram o clube carioca no co-
meço do ano que vem. No 
entanto, de acordo com o 
presidente Mario Bitten-
court isso não vai acon-
tecer. Além de renovar 
com Ganso, com Diniz e 
com Cano, o clube cario-
ca está perto de fechar a 
ampliação do contrato do 
volante e também do co-
lombiano. A promessa é 
de manter a espinha dor-
sal da equipe até o fim da 
Libertadores.

“André está de férias, 
quando voltar vamos as-
sinar essa extensão e nós 
teremos nossa espinha 
dorsal até o final da Liber-
tadores”, afirmou o presi-
dente em contato com o 
jornalista Victor Lessa.

André, de 21 anos, tem 
contrato até o fim de 2025 
e deverá ter valorização 
salarial para seguir até 
2026. Já em relação a 
Jhon Arias, o Fluminense 
irá tentar comprar o res-
tante dos direitos.

O Botafogo está próximo 
de adquirir o meia Lucas 
Fernandes em definitivo. 
De acordo com o jornal 
português “A Bola”, ape-
sar de o contrato de em-
préstimo com o Portimo-
nense ser válido até o fim 
de 2023, o Glorioso já se 
prepara para acionar a 
cláusula de compra.

Desde que chegou ao 
Botafogo, Lucas Fernan-
des se tornou uma das 
referências técnicas da 
equipe. Por isso, além 
do valor de 1 milhão de 
euros (cerca de R$ 5,5 
milhões) já investido no 
jogador por seu emprés-
timo, o Glorioso está dis-
posto em investir mais 4 
milhões de euros (R$ 22 
milhões) para comprá-lo.

O São Paulo, clube for-
mador do atleta e deten-
tor de 50% de seus direitos 
econômicos, está monito-
rando a situação, segundo 
o site “Gazeta Esportiva”.

Emprestado ao Bota-
fogo, o jogador se desta-
cou com boas atuações no 
meio-de-campo no Brasi-
leiro. Em 26 jogos com a 
camisa alvinegra, ele mar-
cou dois gols e deu três 
assistências.

Mengão desiste de Gerson
Rodolfo Landim afirmou que valor cobrado está além do que clube pode pagar

GILVAN DE SOUZA/C.R. FLAMENGO

Presidente do Flamengo disse que Gerson não volta por agora

O 
presidente do Flamen-
go, Rodolfo Landim 
revelou ontem que 
encerrou a negociação 

por Gerson. O dirigente, que 
está no Catar, abordou a difi-
culdade que o clube passou na 
tentativa de chegar a um acor-
do com o Olympique de Mar-
selha, e que o valor está acima 
que o Rubro-Negro pode pagar.

“Encerramos (a negocia-
ção). Não sei se é uma es-
tratégia do Olympique para 
tentar botar o preço dele aci-
ma até do nível do preço que 
nós vendemos. Por esse pre-
ço nós vendemos, não vamos 
comprar. Está além. Imagino 
que, pelo Gerson, por tudo 
que ele demonstrou, ele quer 
vir para o Flamengo, assim 

como o clube gostaria mui-
to de ter ele também”, disse 
Landim em entrevista ao 
“TNT Sports” quando che-
gava no Lusail Stadium para 

assistir a estreia do Brasil na 
Copa do Mundo.

“O problema a gente até 
entende, é o valor que o 
Olympique está cobrando. 

Ele tem o direito de cobrar, 
tem o jogador sob contrato. 
É um valor que está, real-
mente, muito além do valor 
que a gente está podendo pa-
gar”, completou o presidente 
rubro-negro.

Destaque do Flamengo 
nos títulos conquistados 
em 2019 e 2020, o atacante 
Bruno Henrique não pode 
estar presente nas conquis-
tas de 2022. Com uma lesão 
ligamentar no joelho direi-
to, o jogador, de 31 anos, 
entrou em campo pela úl-
tima vez em junho. A fim 
de acelerar seu retorno aos 
gramados, o atacante abriu 
mão das suas férias da atual 
temporada. As informações 
são do portal “UOL”.

Bissoli é o cara da vez no Vasco
Em busca de reforços para 
fortalecer o elenco para a 
próxima temporada, o Vas-
co estaria perto de acertar a 
contratação do atacante Gui-
lherme Bissoli, que disputou 
o último Brasileiro pelo Avaí. 
De acordo com informações 
do portal “Goal”, as negocia-
ções entre as partes estariam 
adiantadas.

Bissoli, de 24 anos, perten-

ce ao Athletico-PR, mas não 
deverá seguir no Furacão 
no ano que vem. As tratati-
vas estariam sendo conduzi-
das por Paulo Bracks, direto 
executivo, e contam com aval 
da 777 Partners.

O atacante disputou 32 
jogos pelo Avaí e marcou 14 
gols, sendo todos pelo Bra-
sileiro. Além do clube cata-
rinense e do Athletico-PR, 

Bissoli passou pelo Cruzeiro 
e foi formado nas divisões de 
base do São Paulo.

O Vasco já fechou com o 
volante Júnior Urso, de 33 
anos, ex-Atlético-MG, que 
estava no futebol dos EUA 
e está perto de contratar o 
atacante Pedro Raul, de 26 
anos, que foi vice-artilheiro 
do Brasileiro, defendendo 
o Goiás. Atacante está perto do Vasco
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