LLo csa tem nomes conhecidos dos
cariocas, como Jordi (ex-vasco) e
Carlinhos (ex-fluminense)
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No cangote do Palmeiras
Mengão precisa vencer o CSA, hoje, para não deixar o Porco disparar na liderança

A

ordem no Flamengo é não
deixar o Palmeiras disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Na quinta
colocação, com 14 pontos, o Rubro-Negro encara hoje o CSA, às
21h30, no Mané Garrincha, em
Brasília, focado em ficar mais
perto das cabeças durante a pausa
para a disputa da Copa América.
A distância para o Alviverde
é de apenas cinco pontos, mas
pode aumentar para oito após
o julgamento pelo Superior
Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD) do caso envolvendo o
Botafogo, que pede a anulação
da derrota para o Palmeiras (1 a
0, dia 25 de maio) por uso indevido do Árbitro de Vídeo.
Depois de oito rodadas, o Verdão abriu vantagem considerável na briga pelo título, mas nada
que desanime os rubro-negros.
Afinal, o Flamengo vivia justamente o oposto no ano passado, durante a parada da Copa do
Mundo, mas foi o Porco que fez a
festa no fim da temporada.
“O campeonato não acabou.
Se o Palmeiras vencer todos os jogos e for campeão, parabéns para
ele. A oscilação é normal e temos
que estar preparados.Há dois confrontos que dependem da gente.
Desde 2003, não houve nenhum
campeão invicto. O Palmeiras vai
perder também”, apostou, confiante, o volante Willian Arão.

Daniel Castelo Branco

Filipe Luís faz mistério
Com a cabeça na Copa América, o lateral-esquerdo Filipe Luís
avisou que não revelará seu destino enquanto a competição não
acabar. “Posso ficar ou sair (do
Atlético de Madrid, da Espanha).
Sei que as portas estão abertas. Já
falei que não vou dar o“sim”a nenhum clube antes da Copa América”, avisou o jogador, que ainda
está no radar do Mais Querido.
Arãolembraquenãohouvenenhumcampeãoinvictonaeradospontoscorridos:‘OPalmeirasvaiperder’

CSA
Jordi; Apodi, Gerson, Leandro Souza
e Carlinhos; Dawhan, Nilton, Didira e
Jonatan Gómez; Maranhão e Cassiano. Técnico: Marcelo Cabo

FLAMENGO
César; Rodinei,Thuler, Rodrigo Caio e
Renê; Piris da Motta,Arão e Everton
Ribeiro;Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Marcelo Salles
Local: Mané Garrincha, em Brasília
Árbitro: Douglas Marques das Flores
(SP) Assistentes: Emerson de Carvalho (FIFA/SP) e Miguel Cataneo Costa
(SP) VAR: Rodrigo Guarizo (SP)
Horário: 21h30 TV: Globo
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Cheio de
desfalques
Os desfalques para o jogo
de hoje são o lateral-direito
Pará,suspenso pelo terceiro
amarelo,o goleiro DiegoAlves, com edema na coxa esquerda,o meia Diego Ribas,
com edema na panturrilha
direita, e o zagueiro Léo
Duarte, com dores no tornozelo direito, além do trio
convocado para a disputa
da Copa América: o volante colombiano Cuéllar, o
meia uruguaio Arrascaeta
e o lateral-esquerdo peruano Trauco.Já o CSA não terá
o meia Matheus Sávio, que
pertence ao Flamengo e não
pode enfrentar o ex-clube.
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