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LLO Flamengo avançou à final do
Brasileiro Sub-17 ao bater o São Paulo
nos pênaltis (4 a 3), após empate em 0 a 0

esportes
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LLé perigoso, amigos!

Cuidado para
não escorregar
Jogadores de futebol de 7 dão dicas para o
Mengão não patinar na grama sintética

O

cuidado precisa ser
redobrado para os jogadores do Flamengo
não patinarem, literalmente,
no gramado da Arena da Baixada, logo mais, na noite de
hoje, pelas quartas de final da
Copa do Brasil. O campo do
Athletico-PR conta com grama sintética desde 2016 —
é o primeiro entre os grandes clubes do país a instalar
a tecnologia. Apesar dos pedidos do técnico Jorge Jesus,
o Flamengo não fez nenhum
treino de reconhecimento
do gramado, onde as grandes
equipes do futebol brasileiro
costumam encontrar dificuldades de adaptação e muitas
vezes acabam saindo da capital paranaense com resultados desfavoráveis.
É bem verdade que praticamente todos os jogadores do
elenco rubro-negro já atuaram no estádio, mas cautela e
um bom par de chuteiras são
sempre importantes para não

escorregar em Curitiba.
Matheus Azevedo, de 23
anos, e Rodrigo Almeida, de
29, são jogadores de futebol
de 7, o famoso ‘society’. Ambos defenderam o Flamengo
em torneios da modalidade e
têm dicas valiosas para o time
de campo não deslizar no tapete da Arena.

a bola
fica mais
viva e mais
veloz No
gramado
artificial
“Eu já atuei no futebol de
campo, e agora estou no futebol de 7. No sintético, a bola fica mais viva, corre muito
mais, o jogo fica mais dinâmico. Na questão de chuteiras, a gente usa uma trava

bem baixinha, arrendondada. Chuteira alta pode travar
na grama e ocasionar uma lesão séria. Eu mesmo já sofri
com isso”, alertou o atleta Rodrigo Almeida, passando sua
experiência para a turma do
profissional do Rubro-Negro.
O Flamengo tem vínculo
com o Cruzada FC, na Zona
Sul do Rio, há algumas temporadas. Matheus Azevedo,
que joga pelo time e também
atua no Rubro-Negro, alerta
para o jogo mais veloz. “A diferença é a velocidade da bola. Tem a questão de que muitos times molham o gramado,
então se o Athletico-PR molhar a grama o jogo ficará
bem rápido”, disse.
“Na minha opinião a grama sintética poderia ser adotada em outras arenas do país.
Deixa o jogo mais rápido e dinâmico. Nós como torcedores
gostamos”, acrescentou Matheus, que se mostra um defensor de gramados artificiais.

Rodrigo Almeida tem passagens também pelo futebol de campo

Matheus Azevedo tem carreira vitoriosa no futebol de 7

CAMINHO ATÉ O TÍTULO
QUARTAS de final

QUARTAS de final

Hoje, 19h15 - Arena do Grêmio
Grêmio

Amanhã, 20h - Mineirão

Cruzeiro
Atlético-MG

Bahia
17/07, 19h15 - Fonte Nova
Hoje, 21h30 - Arena da Baixada

Athletico-PR
Flamengo
17/07, 21h30 - Maracanã

Semifinal

FINAL

Semifinal

17/07, 19h15 - Independência

Hoje, 21h30 - Allianz Parque

Palmeiras
Internacional
17/07, 21h30 - Beira-Rio

