
Após formalizar oferta, Flamengo 
aguarda o sim de Varejão 
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Cuiabá Esporte Clube apresenta 
novo gerente de futebol

Vadão convoca para etapa 
de observação e treinos
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Rubro-Negro fez uma 
boa proposta ao atleta, 
que ainda não bateu o 

martelo sobre voltar ao 
basquete brasileiro

O pivô Anderson Va-
rejão pode estar perto de 
voltar ao basquete brasi-
leiro depois de 16 anos 
jogando fora do país. In-
formações dão conta de 
que o Flamengo forma-
lizou uma boa proposta 
para o capixaba e que 
está tentando trazer o 
jogador desde o começo 
da temporada. A relação 
esquentou, mas o atleta 
ainda não bateu o marte-
lo sobre retornar ao país e 
vestir a camisa do Rubro-
Negro ou aguardar outras 
ofertas da NBA.

Para o técnico José 

Neto, a possível chegada 
do veterano de 35 anos 
enriqueceria a qualidade 
do elenco, que não con-
seguiu durante a semana 
os resultados que neces-
sitava na fase semifinal 
da Liga Sul-Americana e 
está fora da decisão des-
se campeonato. Para ele, 
a contratação de Ander-
son Varejão representaria 
muito mais que um refor-
ço no elenco.

“Não tem como falar 
que não... É um jogador 
que agrega muito para 
qualquer time em todos 
os sentidos, de espírito, 
de garra, de determinação 
e de jogo. Acho que aqui 
no basquete brasileiro ele 
vai fazer muita diferen-
ça. Assim como acredito 
que o Leandro (Barbosa) 
também. São jogadores 
que têm experiência e 
que agregam sucesso. É 
um trabalho que o clube 

tem que fazer. Acho que 
o Flamengo é uma insti-
tuição muito, muito gran-
de. E por que não? Acho 
que se acontecer isso, 
será uma aquisição para a 
instituição e para a marca 
Flamengo, não só para o 
basquete”, opinou.

Vice-presidente de es-
portes olímpicos do Fla-
mengo, Alexandre Póvoa 
disse que o Rubro-Negro 
tenta e já tentou trazer 
jogadores de alto nível, 
sejam da NBA ou não. De 
acordo com ele, o fato de 
Varejão ser flamenguista 
poderia prevalecer. O di-
rigente classificou o pivô 
como “namoro antigo” da 
equipe da Gávea. 

“O Flamengo tem ca-
misa e consistência para 
angariar fundos para tra-
zer esses jogadores com 
salários top para o nível 
de Brasil, claro que não 
de NBA”, disse Alexandre 

Póvoa, lembrando que o 
clube pode fechar um pa-
trocínio específico para a 
chegada de um jogador 
importante caso o merca-
do seja favorável.

Anderson Varejão co-

meçou a carreira profis-
sional no Franca, onde 
atuou de 1998 a 2002. 
Depois, seguiu para a Eu-
ropa, onde jogou de 2002 
a 2004 no Barcelona. Em 
seguida, fechou com o 

Cleveland Cavaliers e fi-
cou por lá até 2016. Sua 
última passagem na NBA 
foi pelo Golden State 
Warriors. Fez a tempora-
da 2016/2017 na franquia 
de Oakland.
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O atleta ainda não bateu o martelo sobre retornar ao país

Jadson Oliveira, 
gerente de futebol que 

ajudou o CSA-AL na 
conquista da Série C 

2017 e acesso à Série B, 
é o novo homem 

forte do futebol do 
Dourado, e já chega 
com metas ousadas.

Campanhas vitorio-
sas à frente do departa-
mento de futebol de Boa 
Esporte-MG e CSA-AL, 
Jadson Oliveira deixou 
boas impressões com os 
títulos dessas equipes 
no Campeonato Brasilei-
ro da Série C, em 2016 e 
2017 respectivamente. E 
foi esse sucesso na mon-
tagem dos elencos dos 
times mineiro e alagoa-
no, que trouxe Jadson 
para comandar o futebol 
do Dourado em 2018.

Prestes a completar 
35 anos, o novo geren-
te de futebol do Cuiabá 
teve além das passagens 
por CSA e Boa Esporte, 
uma experiência como 
treinador do Ji-Paraná

-RO no início de 2016, 
mas acabou demitido 
depois de alguns maus 
resultados.

Antes de chegar ao 
Dourado, Jadson fez 
parte da comissão téc-
nica do CSA-AL, que 
conquistou o título bra-
sileiro da Série C esse 
ano, mas não chegou a 
ficar até a conquista do 
título. Jadson foi demiti-
do, junto com o técnico 

da equipe Ney da Matta, 
depois que o treinador 
se envolveu em uma bri-
ga com o volante do clu-
be Rosinei.

Entre as metas do 
novo gerente, estão as 
conquista do bicampeo-
nato Mato-grossense 
2018, Copa Verde, pas-
sar de fase na Copa do 
Brasil, e conseguir o tão 
sonhado acesso para a 
Série B.

 O técnico da Seleção 
Brasileira Feminina, Va-
dão, convocou 28 jogado-
ras para etapa de obser-
vação e treinos na Granja 
Comary, em Teresópolis 
(RJ). Os treinamentos se-
rão no CT da Seleção de 
13 a 20 de novembro.

Na lista, há jogadoras 
convocadas pela primei-
ra vez como Jennifer, 
Francisca, e experientes 
como a camisa 10, Mar-
ta, Thaisa, Gabi Zanotti. 
A goleira Kemelli tam-
bém foi chamada para a 
equipe Principal e, em 
seguida, permanecerá 
na Granja para os trei-
namentos com a Sub-
20. Há seis jogadoras 
campeãs da Copa Liber-
tadores deste ano.

SELEÇÃO – Goleiras: 
Kemelli – 3B; Letícia 
Izidoro – Corinthians/
Audax; Tainá – Corin-
thians/Audax; e Aline 
– Györ ETO FC (Hun-
gria). Zagueiras: Rena-
ta – Flamengo; Camila 

– Santos; Bruna – Iran-
duba; e Gislaine – São 
José. Laterais: Rilany 
– CBF; Yasmin – Corin-
thians/Audax; Paula 
– Corinthians/Audax; 
e Daiane Rodrigues  – 
Corinthians/Audax. 
Meio-campo: Thaisa 
– CBF; Djenifer – Iran-
duba; Francisca – Spor-
ting Braga (Portugal); 
Juliana – Flamengo; An-
dressinha – Iranduba; 

Gabi Zanotti – Jiangsu 
Suning Ladies Football 
Club (China). Atacan-
tes: Debinha – NC Cou-
rage (EUA); Bianca – 3B; 
Adriana – Rio Preto; 
Paula – Ferroviária; Ra-
quel  – Ferroviária; Gey-
se – Atlético de Madrid; 
Jennifer – Notre Dame Fi-
ghting Irish (EUA); Marta 
– Orlando Pride (EUA); 
Patrícia – Ferroviária; e 
Millene – Rio Preto.
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Jadson Oliveira é o novo homem forte do futebol do Dourado Os treinamentos serão no CT da Seleção de 13 a 20 de novembro

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SÁBADO - 11 DE NOVEMBRO DE 2017


