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LLgabigol recusou convite de jorge jesus
para ir ao sporting, em 2017, e agora diz:
‘estou ansioso, vamos ajudar o fla’

esportes

09

LLprimeiro jogo sem abel

Em tarde inspirada
Gabigol balança a rede duas vezes, e Flamengo vence o Fortaleza no Engenhão

E

nquanto o novo técnico
Jorge Jesus assistia à final
da Liga dos Campeões
ao lado do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo, comandado pelo interino Marcelo Salles, tinha uma grande
atuação no Engenhão, talvez
a melhor neste Brasileiro. Esbanjando qualidade ofensiva,
com toques rápidos e tabelas, o
Rubro-Negro dominou o Fortaleza, venceu por 2 a 0, com
dois gols de Gabigol, e encostou no líder Palmeiras, com os
mesmos 13 pontos (e dois jogos a mais).
No primeiro jogo sem Abel
Braga, o Flamengo atuou com
uma escalação parecida com
a que os torcedores pediam,
com Diego e Arrascaeta juntos. A diferença é que Willian
Arão seguiu e Bruno Henrique
foi poupado. De quebra, foi o
primeiro jogo em sete rodadas
que o time não levou gol, mesmo com a defesa ainda deixando muitos espaços.
FLAMENGO

2

Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo
Caio e Trauco; Cuéllar (Piris), Willian
Arão, Diego (Berrío), Everton Ribeiro
(Vitinho) e Arrascaeta; Gabigol.
Técnico: Marcelo Salles

Com três meias, o Flamengo
contou com melhor toque de
bola e criou com certa facilidade no primeiro tempo. Arão,
Arrascaeta, Gabigol e Diego tiveram chances claras, e o camisa 10 ainda cobrou falta no travessão. O gol saiu aos 39, com
participação do quarteto ofensivo: Diego lançou, Everton
Ribeiro passou de calcanhar,
Arrascaeta cruzou e Gabigol
tocou para o gol vazio. Golaço.
Ao contrário de outras vezes, o Flamengo seguiu com
a postura ofensiva, em busca
de mais gols. Após o intervalo, Cuéllar poderia ter ampliado, mas o goleiro saiu nos seus
pés. Atrás, Diego Alves espalmou cabeçada de Marcinho e
fez milagre. Aos 22, Arrascaeta
achou Gabigol na área e o atacante marcou o segundo.
Inicialmente a arbitragem
anulou, mas o VAR mostrou
posição legal do atacante e confirmou o gol. Festa da torcida
no Engenhão.
FORTALEZA

0

Marcelo Boeck; Gabriel Dias, Quintero,
Roger Carvalho e Bruno Melo; Paulo
Roberto (Dodô), Juninho, Romarinho,
Marcinho (Marlon) e André Luis (Osvaldo); Kieza. Técnico: Rogério Ceni

Local: Engenhão Juiz: Rodrigo D’alonso Ferreira (trio de SC)
Auxiliares: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro Gols: 1º tempo: Gabigol,
aos 39. 2º tempo: Gabigol, aos 22 minutos Cartão amarelo: Léo Duarte
Renda: R$ 458.146,00 Público: 35.725 mil pagantes, 37.658 espectadores

Alexandre Vidal / Flamengo

Artilheiro da tarde no Engenhão, o atacante rubro-negro Gabigol é abraçado por Arrascaeta (14) e Diego

Chance de deixar um presente para Jesus
Enquanto Jorge Jesus não chega, Marcelo Salles batalha para
deixar para o português uma
vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na terça-feira, o
interino voltará a comandar o
Rubro-Negro. Desta vez, o jogo será no Maracanã, contra o
LL

Corinthians, em jogo de volta
das oitavas de final do torneio de
mata-mata.Na ida,o Flamengo
venceu por 1 a 0.
Para a partida,Salles tem praticamente três desfalques confirmados, pois o uruguaio Arrascaeta, o colombiano Cuéllar

e o peruano Trauco foram convocados por suas respectivas
seleções para a disputa da Copa
América e terão de se apresentar
neste início de semana.“Arrascaeta é desfalque grande.A gente perde um talento,mas a reposição é à altura”, disse o técnico.

ATUAÇÕES

FLAMENGO
COBRA DO JOGO

Gabigol. Se
movimentou bem e
acabou recompensado.

bola cheia

Diego Alves, Cuéllar, Diego,
Willian Arão, Everton
Ribeiro e Arrascaeta

deu pro gasto

Rodrigo Caio,Trauco, Pará,
Léo Duarte, Piris, Berrío e
Vitinho

técnico

Marcelo Salles acertou
ao colocar Arrascaeta
e Diego juntos.

FORTALEZA

Sentiu a pressão e ficou acuado.
Apesar dos gols sofridos, o goleiro
Marcelo Boeck se destacou.

