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PALESTRA JOGADOR FALA EM CONQUISTAR AINDA MAIS TÍTULOS COM A CAMISA ALVIVERDE DURANTE ESTE PERÍODO

PITBULL ATÉ 2021
Renovado no Verdão
BRASILEIRÃO. VOLANTE FELIPE MELO ESTENDE VÍNCULO COM O PALMEIRAS
POR MAIS DUAS TEMPORADAS; JOGADOR ESTÁ COM 35 ANOS ATUALMENTE
SÃO PAULO
Gazetapress
@jornalovale

gente possa conquistar bastante títulos e entrar de vez para
a história deste grande clube
que é o Palmeiras”, afirmou.
Felipe Melo está no Verdão
desde 2017. Até aqui, o jogador soma 115 jogos e sete gols
marcados pelo clube paulista.
Na temporada atual, disputou
25 partidas, das quais venceu
18, e marcou duas vezes. Além
disso, foi peça importante na
conquista do Campeonato Brasileiro de 2018.

Mais dois anos. Felipe Melo
renova com o Palmeiras até 2021

Na tarde desta terça-feira, o
volante Felipe Melo renovou
o seu contrato com o Palmeiras. O vínculo do jogador de
35 anos se encerraria no final
deste ano, mas foi prorrogado
por mais duas temporadas.
Na imagem que acompanha o
anúncio, Alexandre Mattos e
o volante seguram uma camisa do Verdão personalizada,
que leva o número 2021 e o
apelido “Cachorro Loco”. Em
entrevista ao site oficial do
clube, o jogador de 35 anos
agradeceu à família e à diretoria Palmeirense, além de falar em conquistar mais títulos
com a camisa alviverde.
“Estou muito feliz mesmo.
Agradeço aos meus familiares, aos torcedores, à Família
Palmeiras, ao presidente, ao
Alexandre Mattos, ao nosso treinador, Felipão, e aos
meus companheiros que têm
me ajudado bastante. Espero
que nesses próximos anos a

STJD.

César Greco/Agência Palmeiras

A polêmica entre Palmeiras e
Botafogo em relação ao pedido alvinegro pela anulação da
vitória alviverde no Brasileiro
segue rendendo. Nesta terça,
o zagueiro Edu Dracena falou
sobre o assunto. “Estamos bem
tranquilos, confiamos bastante
no nosso jurídico e sabemos
que não houve nada de anormal
na partida. Agora, independentemente do resultado que vier,
estaremos trabalhando e, se por
ventura acontecer uma coisa
negativa, vamos buscar esses
pontos de novo”.
O julgamento será realizado
em Salvador, no dia 18.
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MORUMBI ZAGUEIRO ESTÁ AGORA COM A SELEÇÃO EQUATORIANA E DIZ ESTAR COM A CABEÇA NO SÃO PAULO

Arboleda defende médicos
do S. Paulo e evita futuro
GAZETA PRESS
O zagueiro Arboleda defendeu os médicos do São Paulo
nesta terça-feira após polêmica. Tony Ocampo, fisioterapeuta da seleção equatoriano, havia criticado o método
de trabalho dos colegas que
atuam na equipe paulista durante o tratamento de um estiramento na coxa esquerda
sofrido pelo defensor.
Após o integrante do Departamento Médico do Equador
pedir desculpas, foi a vez do
próprio zagueiro acalmar os
ânimos, saindo em defesa dos
profissionais do São Paulo.
“Eu respeito muito todos
do São Paulo, para mim eles
são boas pessoas e bons

Futuro. Arboleda durante
treino no CT da Barra Funda
Érico Leonan/sãopaulofc.net

profissionais. Minha lesão foi
simples, apenas uma dor no
treino, e aí falaram que eles
são ruins, mas não, acho que
o problema é meu mesmo (risos). Estou me sentindo bem”,
disse o zagueiro ao SporTV.
Prestes a iniciar a caminhada
na Copa América, a seleção
equatoriana está hospedada
em um hotel de Belo Horizonte, onde faz a estreia no
domingo, no Mineirão, diante
do Uruguai, às 19h. Os comandados de Hernán Darío Gómez
estão no Grupo C e enfrentam,
além dos uruguaios, chilenos e
japoneses.
O futuro do zagueiro após
o torneio de seleções, no entanto, é uma incógnita. Aos
27 anos, Arboleda é visto pelo
São Paulo como uma peça negociável, já que o clube precisa arrecadar dinheiro após
quedas precoces na Copa do
Brasil e na Libertadores. “Ainda não sei. Não depende de
mim. A minha cabeça, agora,
está na seleção equatoriana e
no São Paulo”.
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ENGENHÃO

Embalado,
Botafogo pega
o Grêmio
RIO. O Botafogo recebe o

Grêmio nesta quarta, às
19h15. Será o último duelo
deles antes do recesso da
competição por conta da
disputa da Copa América.
Os dois entram em campo
embalados pelos bons
resultados.

BRASÍLIA

Flamengo
encara o CSA
fora de casa
MANÉ GARRINCHA. Em
busca de uma estilo de
jogo, o Flamengo encara
o CSA nesta quarta, às
21h30, em Brasília. O duelo
aconteceria em Maceió,
mas o time alagoano
vendeu o mando em busca
de melhorar sua receita.

evoluir, na
EE“Precisamos
base da conversa, dos
vídeos e da vontade”
Marcelo Salles
Técnico interino do Flamengo

que tomar muito
EE“Temos
cuidado, pois as vezes
esses jogos que muitos
acham que pode ser fácil
se tornam complicados”
Everton Ribeiro
Meia do Flamengo

PORTO ALEGRE

Inter recebe o
Bahia e quer
voltar ao G-4
BEIRA-RIO. Depois de
perder para o Vasco, o
Internacional recebe na
quarta o Bahia, às 21h30.
O Colorado quer manter
a campanha impecável
em casa. Atualmente os
vermelhos estão na 7º
posição, com 13 pontos.

