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FLAMENGO 

“Devo umtiítulo à 
torcida” diz Andreas 
Meia, que falhou na final da Libertadores, promete 
esforço para ficar em definitivo no clube rubro-negro 

eforço do Flamengo 

para a atualtempo- 

rada, Andreas Pe- 

reira viveu do céu 
ao inferno em 2021. Após 

um começo excelente, o 
meia falhou decisivamen- 
te na final da Libertadores 
diante do Palmeiras. Em 
entrevista à “ESPN Brasil, 

após receber o troféu “Bola 

de Prata” de gol mais bonito 
do Campeonato Brasileiro 

de 2021, o atleta de 25 anos 

afirmou que vai tentar per- 

manecer no clube carioca 
após o fim do seu contrato 

de empréstimo. 
“Meu desejo sempre foi 

ficar aqui no Flamengo, e 

agora vamos fazer de tudo. 

Vamos conversar com o 
presidente Landim e com o 

Marcos Braz para fazer isso 
possível, afirmou. 

Andreas Pereira perten- 

ce ao Manchester United e 
tem contrato até o meio de 
2022. O seu empréstimo tem 

a opção de compra no valor 

de 20 milhões de euros (cer- 
ca de R$ 126,62 milhões). De 

acordo com informações do 

“Paparazzo Rubro-Negro”, o 
clube carioca deseja conven- 

cer os Red Devils a negocia- 

Andreas Pereira 

pertence ao 
Manchester United e 
temcontrato como 

Flamengoatéomeio 
doanoque vem 

rem oatleta por seis milhões 

de euros (cerca de R$ 37,99 

milhões). 

O jogador ressaltou o ca- 

rinho que vem recebendo 

no Flamengo, mesmo após 
o erro na final do torneio 
continental diante do Pal- 
meiras e afirmou que se sen- 

te em débito com os torce- 
dores rubro-negros. “Foium 
dia marcante pra mim, emo- 
cionante. A Nação me abra- 

cou depois do queaconteceu 

(falha decisiva na final da 

Libertadores). Eu sou eter- 

namente grato por isso. Eu 

estou com um sentimento 
de que devo umtítulo para a 

torcida. Como disse pra eles, 

podem contar comigo, vou 

fazer o meu melhor para que 

no ano que vem a gente pos- 
sa Sair com esses títulos aí”, 
finalizou Andreas Pereira. 

DAVID LUIZ PODE RETORNAR À EUROPA EM 2022 
Um dos principais reforços 
do Flamengo para a atual 
temporada, o zagueiro David 
Luiz pode não emplacar 2022 
no clube carioca. De acordo 
com informações do jornalista 
André Rocha, do portal 'Uol!, 

o defensor está insatisfeito 
comoatualmomentoe cogita 
voltar ao futebol europeu na 

próxima temporada. 
David Luiz fez fortes cobran- 

ças em relação ao clube carioca 
depois da derrota para o Santos 
no Maracanã. Após uma tempo- 

rada sem grandes conquistas, o 
Flamengo planeja uma grande 
reformulação na próxima tempo- 
rada. Segundo o jornalista, caso 
as mudanças não aconteçam, o 

defensor poderá utilizar uma 
cláusula contratual e retornar 
parao Velho Continente. 

Com carreira consolidada 
em clubes da Europa como 
PSG, Arsenal, Benfica e Chel- 
sea, David Luiz, de 34 anos, 

chegou ao Flamengo na reta 
finaldatemporadade 2021. Ele 
atuou em dez partidas. 

VASCO 

Cruzmaltino quer Juninho 
Pernambucano como CEO 
Ex-jogador está de saída do seu cargo no Lyon, da França 

Em busca de um CEO para 

o Vasco em 2022, o presi- 

dente Jorge Salgado já ini- 

ciou as tratativas com Ju- 
ninho Pernambucano para 

que ele ocupe a função. De 

acordo com informações 

do canal “Atenção Vascaí- 
nos” o Cruzmaltino irá fa- 

zer uma proposta em breve 
pelo Reizinho. 

Ídolo do Vasco, Juninho 
Pernambucano está de saída 
do cargo de diretor executivo 

do Lyon. Como jogador, ele 

também fez muito sucesso 
no clube francês, sendo hep- 

tacampeão francês. Ele de- 

verá deixar a função no co- 

meço de janeiro. No entan- 

to, para convencer o ídolo a 

assumir o cargo no Vasco, a 
diretoria terá que fazer o ex- 

“jogador rever seus planos. 

Em entrevista à rádio fran- 
cesa RMC, Juninho Pernam- 

bucano afirmou que deseja 

descansar do futebol após 
ocupar a função no Lyon. 

Juninho é um dos maio- 
res ídolos do clube da Coli- 
na. Ele participou da equipe 

mais vitoriosa da história 
do clube. Entre os anos de 
1997 e 2000, conquistou 
dois Brasileiros, uma Liber- 

tadores, uma Mercosul, um 

Torneio Rio-SP e um Cam- 
peonato Carioca. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

Juninho Pernambucano é um dos maiores ídolos da história do Vasco 

MORATO DEIXA OCLUBE 

Enquanto aguarda a chega- 

da do técnico Zé Ricardo, o 

Vasco segue se despedindo 

dejogadores. Agora foi a vez 

de Morato, que não terá o 
contrato renovado e retor- 
nará ao Bragantino. 

Contratado por emprésti- 

mo no início da temporada 

como uma das esperanças 

do ataque do Vasco, Morato 

tevealtose baixos durante o 
ano, e nunca embalou. Nos 

últimos jogos, chegou a ser 

um dos alvos dos protestos 

datorcida. Além de Morato, 
já deixaram o Vasco ao fim 

do contrato: Germán Cano, 

Zeca, Romulo, Walber, Er- 

nando, Léo Jabá, Andrey e 

Michel. 

E ER 
Andreas Pereira agradece o carinho quevi 
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JOGADORES DE SAÍDA DO PSG 
De acordo como jornal “L'Équipe”, Sergio Rico, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, 

Abdou Diallo, Dina Edimbe, Rafinha Alcântara e Mauro Icardisão os nomes que 

podem partir do Paris Saint-Germain em breve. 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO 

TIMEVAI SE REAPRESENTAR NO DIA 9 DE JANEIRO 
mAtemporada de 202] acabou 
eo Flamengo já tem uma data 
para voltar ao patente no ano 
que vem. Por meio das suas re- 
des sociais, o Rubro-Negro di- 

vulgouque a reapresentação do 
elencoestá marcada paraodia 9 
dejaneiro.Comisso,ogrupoterá 
ummês de recesso atéo retomo 
ao NinhodoUrubu. 

e-mail: edilson.silvaodia.com.br 

OFlamengofaráasuaestreiana 
próximatemporada contraa Portu- 
guesa, no dia 26, pelo Campeonato 
Carioca. O Rubro-Negro, que vai 
tentaro inédito tetracampeonato 

consecutivo, deverá utilizaruma 

equipe com jogadores da base e 
reservas no começo da competição. 

Após uma temporada semtítu- 
los, o Flamengo deverá passar por 

Edilson Silva 

uma reformulação no elenco 
etambém em profissionais no 
futebol. Ainda não estão deci- 
didos quais nomes deverão sair 
ouchegarao Rubro-Negro para 

oanoquevem. 
Oclube carioca ainda busca 

um novo treinador. Dirigentes 

vão viajar para Portugal para 

definir o nome do comandante. 

OFlamengo empatou com o Atlético-GO na última rodada 

INGRATAS 
DESPEDIDAS 

e comparado a outras temporadas, O 

adeus do Flamengo ao ano de 2021 foi 

previsível. De 2010 para cá, o Rubro- 

-Negro conquistou apenas uma vitória na 

382 rodada dos Brasileirões. Em 2017, no 

Barradão, vitória por 2a 1 diante do Vitória. 

Além desse triunfo, o Flamengo acumula 

outros seis empates e três derrotas. O úni- 
co saldo positivo foi a descoberta do jovem 

Wesley, lateral-direito que teve a sua primei- 

ra oportunidade entre os profissionais, e o 

goleiro Hugo Souza, que se torna um grande 

candidato para ser titular em 2022. 

GILVAN DE SOUZA / AGENCIA ODIA 

LIBERTADORES RECHEADA 

HA próxima edição da Libertadores da América será 
repleta de grandes times. Até o momento, 44 das 47 

equipes que vão disputar a competição continental já 

estão definidas. Resta agora a definição de três vagas: 

uma na Bolívia e duas na Colômbia. A fase de grupos 

tem início apenas no dia 6 de abril, antes disso, ha- 

verá as três fases iniciais, como de praxe. Clubes como 
River Plate, Boca Juniors, Colo Colo, Atlético Nacional 

e Pefiarol já estão garantidos. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

ESSE 

RECORDE 
NASERIEB 

ECom o rebaixamento con- 
sumado de Grêmio e Bahia, a 

Série B do Campeonato Bra- 

sileiro de 2022 terá, em sua 

totalidade, 14: títulos brasi- 
leiros, um marco em sua his- 

tória. Além dos dois citados 
acima, Sport, Vasco, Cruzei- 

ro e Guarani são os demais 
campeões que vão disputar 

a Segundona. Se muitos clas- 
sificavam a Série B de 2021 
como uma das mais difíceis 
da história, ade 2022 serátão 

complicada ou até mais quea 

última edição. 

ALVINEGRO 
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terá um moti 
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time 


