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LLO VOLANTE RONALDO FOI LIBERADO PELA
DIRETORIA PARA ACERTAR COM O BAHIA,
POR EMPRÉSTIMO, ATÉ O FINAL DO ANO

esportes

LLCopa do Brasil

Vai dar Flamengo hoje!
Contra Athletico-PR, Jorge Jesus escala Rafinha e deixa Pará fora até dos relacionados

C

hegou a hora de Jorge Jesus
mostrar que não é preciso
milagre para ressuscitar o
bom futebol do Flamengo. Após
três semanas de trabalho árduo,
o português estreia hoje no comando do Rubro-Negro, e já terá pela frente um grande desafio:
o Athletico Paranaense, às 21h30,
na Arena da Baixada, pela ida das
quartas de final da Copa do Brasil. A expectativa é ver o time com
uma cara nova,com direito a mudanças na formação e voltando a
atuar com dois atacantes.
Maior afetado pelas mudanças,
o atacante Bruno Henrique precisará se adaptar a uma nova função.
Acostumado a jogar como ponta-esquerda, ele formará a dupla
com Gabigol, mas confessou que
não é sua posição preferida.
“Ele (Jorge Jesus) optou por
mim, deu confiança, apresentou alguns pontos. Estou me
doando ao máximo para fazer o que pede. Vamos ter um
ganho grande no ataque”, disse Bruno Henrique, vice-artilheiro do time em 2019, com 13
gols, atrás de Gabigol, com 14.

Alexandre Vidal / Flamengo

ATHLETICO-PR

FLAMENGO

Santos; Jonathan, Léo Pereira, Lucas
Halter e Márcio Azevedo; Wellington,
Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo
Cirino, Marco Ruben e Rony. Técnico:
Tiago Nunes

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio,
Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Diego,
Arrascaeta e Vitinho; Bruno Henrique e
Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Local: Arena da Baixada, em Curitiba
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e
Leirson Peng (RS)
Horário: 21h30
TV: Globo e Sportv 2

A estreia do técnico também
marca a saída de peças muito
contestadas. O lateral-direito
Pará, que nem foi relacionado,
saiu para a entrada de Rafinha,
única contratação na pausa para
a Copa América. O volante Willian Arão é outro que foi sacado,
mas ficará no banco para a entrada de Arrascaeta. Com isso,
Diego jogará recuado, como segundo volante. Vitinho entra na
vaga de Everton Ribeiro, que se
recupera de lesão no calcanhar.
Além das mudanças táticas, o
rubro-negro pode esperar uma
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mudança de postura em campo.
Marca de Jorge Jesus,a intensidade
é a tônica do seu trabalho no dia-adia, e o resultado já deve ser notado logo mais.A ideia é não repetir
os erros da vitória por 3 a 2 sobre o
Furacão,pelo Brasileiro,que marcou a despedida de Abel.
“O Jorge conseguiu ver os
problemas que tivemos contra o
Athletico.Vamos marcar sob pressão. Temos que ter intensidade.
Todos vão ver que vamos correr
mais.A velocidade da bola é maior
lá. Todos vão marcar por setores”,
explicou Bruno Henrique.
Bruno Henrique terá nova função, formando dupla com Gabigol

LLCom uma nova função dentro
do time do Flamengo, o apoiador Diego já faz campanha para que o lateral-esquerdo Filipe
Luís realmente reforce o clube.
Os dois atuaram juntos pelo
Atlético de Madrid, da Espanha.
Em entrevista ao Globoesporte.com, o capitão torce
para que a diretoria rubronegra concretize o negócio o
quanto antes. “O Filipe é um
dos maiores amigos que fiz no
futebol. Sou fã, admiro muito. Caráter nota 10. Tem pes-

soas que a história fala por si
só. É vencedor e sabe muito
de bola. Mas a verdade é que
não tem nada certo ainda.
Existe a possibilidade. Caso
aconteça, sem dúvida eu ficaria muito feliz. Reforçaria
um elenco que tem grandes
objetivos”, destacou.
Filipe Luís ainda tem mercado na Europa, mas não revelou
seu destino.Após o título da Copa América, ele tirou foto com
Paquetá e Daniel Alves, todos
vestidos com o Manto Sagrado.

Furacão com desfalques
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Diego abre as portas do clube para Filipe Luís

Diego:‘Soufã,admiromuito’

O Flamengo não pôde treinar na Arena da Baixada, mas
o Athletico-PR, sim, deixou
o seu Centro de Treinamento, ontem, para realizar a última atividade antes do jogo
no estádio. O time do técnico
Tiago Nunes reinicia sua participação na Copa do Brasil,
após a pausa para a realização
da Copa América, com alguns
desfalques, principalmente na
defesa: o zagueiro Paulo André
se aposentou, e Thiago Heleno está suspenso por doping.

LL

O jovem Lucas Halter deve
formar a zaga ao lado de Léo
Pereira. Na lateral-esquerda,
Renan Lodi foi vendido ao
Atlético de Madrid, da Espanha.No ataque,Nikão deve jogar estar em campo, logo mais,
apesar de estar envolvido em
uma negociação com o futebol
árabe. O Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, apresentou uma proposta ao jogador,
que está no Athletico desde
2015, mas os paranaenses ainda não responderam.

