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ITAQUERA TREINADOR, QUE SE DESLIGOU DO FUTEBOL ÁRABE PARA REASSUMIR O TIMÃO, VEM TENDO PEDIDOS ACEITOS

UENDEL NA MIRA
Indicação de Carille
MERCADO. LATERAL-ESQUERDO, QUE ESTÁ NO INTERNACIONAL DESDE
2017, PODERÁ VOLTAR AO CORINTHIANS PARA A PRÓXIMA TEMPORADA
SÃO PAULO

do Brasileirão.

Gazetapress
@jornalovale

GRATIDÃO.

O Corinthians tem interesse
na volta do lateral-esquerdo Uendel, de 30 anos, que
atualmente joga no Internacional. Essa contratação foi
um pedido do técnico Fábio
Carille que retorna ao Timão
para a próxima temporada.
Contratado em 2017 pelo
Colorado, o lateral jogou 67
partidas com camiseta vermelha e fez apenas um gol.
Nessa temporada foi pouco
utilizado porque Iago ganhou
a posição na equipe comandada por Odair Hellmann.
No clube paulista, Uendel

Interesse. O técnico Fábio Carille quer o
lateral Uendel no Corinthians em 2019
Divulgação

conquistou o Campeonato
Brasileiro de 2015 e depois
perdeu espaço com a ascensão de Guilherme Arana. Para
a função no elenco do Corin-

thians tem Danilo Avelar, emprestado até o meio do ano de
2019 e o promissor Carlos Augusto que tem 19 anos e assumiu a titularidade na reta final

Anunciado como técnico do
Corinthians para a temporada
de 2019, Fabio Carille encerrou de vez sua participação
como comandante do Al-Wehda, time da Arábia Saudita que
comandou após sua saída do
clube paulista no meio deste
ano. Através de uma publicação na sua conta oficial do
Instagram, o treinador brasileiro agradeceu todos os envolvidos na sua ida ao clube
e afirmou ter vivido experiências únicas em sua vida durante os últimos meses. Na sua
nova passagem pelo Timão,
Carille terá um elenco diferente do que estava acostumado a
treinar em 2017

.

PALESTRA

Felipe Melo
cita contrato
com Verdão
e esfria Fla

MORUMBI

Ceni diz que
Jardine vai dar
certo no S. Paulo
ANÁLISE. Rogério Ceni foi
só elogios a André Jardine
nesta sexta. Questionado
sobre o novo treinador do
São Paulo, ele, que agora
também é técnico disse
aposta de Raí tem tudo
para dar certo no comando
do Tricolor em 2019.

JOAQUINZÃO

Taubaté renova
com atacante
Eduardo
SÉRIE A-2. O Taubaté

garantiu nesta semana
a renovação do contrato
do atacante Eduardo,
destaque do Burro da
Central na Copa Paulista,
para a disputa da
temporada 2019.
um ano muito
EE“Será
importante. Vamos
brigar por esse sonhado
acesso”
Eduardo
Atacante do Taubaté

GAZETAPRESS
Ganhador do Campeonato
Brasileiro pelo Palmeiras,
o volante Felipe Melo passa férias no Rio de Janeiro.
Na praia, questionado pelo
Sportv, sobre a possibilidade
de defender o Flamengo, o
experiente meio-campista citou o próprio vínculo com o
clube alviverde. “Minha vida
está decidida. Tenho um ano
de contrato com o Palmeiras.
Não tenho que pensar em
outra situação. Não tenho
que pensar se vem ou não.
Vou com o que tenho. O que
tenho hoje é mais um ano
de contrato no clube que me
abriu as portas, no clube que
me acolheu quando mais precisei”, disse Melo, de sunga,
regata e chapéu.
Enquanto isso, o técnico do
Verdão, Luiz Felipe Scolari,
teve o seu nome cotado para
substituir Gustavo Barros
Schelotto no comando do
Boca Juniors, da Argentina,
em 2019. Ele tem contrato
com o Palmeiras até 2020.

.

VILA BELMIRO

Santos ‘importa’
tecnologia do
Manchester City
APOIO. O Santos
‘importou’ uma tecnologia
de análise de desempenho
inspirada no Manchester
City, da Inglaterra.
Lucas Matheus, um dos
analistas, conheceu o
sistema em abril e deu um
jeito de trazê-lo ao Peixe,

