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LLPARA FÁBIO LÚCIO, GABIGOL É QUEM MELHOR
ENCARNA O HOMEM DE FERRO: ‘COMEMORA
MOSTRANDO OS MÚSCULOS E TEM RAÇA’

esportes
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LLHomem de Ferro confia na classificação

Missão de herói do Fla
Torcedor rubro-negro costuma ir ao Maraca com a roupa do personagem preferido
Ricardo Cassiano
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Diego Alves; Rafinha,Thuler, Pablo Marí
e Renê; Cuéllar,Willian Arão, Gerson e
Everton Ribeiro (Lucas Silva); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

H

oje é dia de o rubro-negro
vestir sua armadura,ajeitar
o capacete e ir à batalha.Ferido pela derrota de 2 a 0 no jogo
de ida, no Equador, o Flamengo
duela com o Emelec às 21h30, no
Maracanã,segundo jogo das oitavas de final da Libertadores.A missão é de super-herói: vencer por
três gols de diferença para avançar.
Se devolver o 2 a 0,a decisão da vaga será nos pênaltis.Qualquer outra vitória do Mais Querido com
dois gols de vantagem classifica o
Emelec. É hora de chamar o Homem de Ferro da Nação.
Fábio Lúcio Santos,de 43 anos,
vende picolés na Praia Vermelha.
Esse é o emprego ‘à paisana’. Nos
dias de jogos do Flamengo, o morador de Duque de Caxias encarna
o Homem de Ferro no Maracanã.
“Fiz essa fantasia para vender picolé no Carnaval.Levei para um Flamengo x Madureira, no Carioca,
e foi um sucesso com as crianças.
Passei a ir em todos os jogos”.Mas,
e em dias de calor, como faz para
suportar o peso da fantasia? “Tenho experiência de bate-bola, isso aqui pra mim é fresco”,brincou.
Time fundado por funcionários de uma empresa de energia do
Equador,o Emelec não é nenhum
monstro, mas deu seus choques
no Flamengo. Na ida, com desfalques, Jorge Jesus escalou um time
estranho e saiu derrotado. Fábio
Lúcio aposta no fator Maracanã
para superar o vilão.“Nada é impossível. Vai ser um caldeirão. A
galera empolgou depois da vitória no Botafogo.Apesar dos desfalques, estou confiante”, disse.
O Fla não terá Diego e Vitinho,
com lesões graves. Arrascaeta, lesionado, só entra em campo por
milagre.Everton,outro machucado, treinou e pode ser a surpresa.
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Fábio Lúcio Santos,
de 43 anos, ‘vira’
Homem de Ferro
no Maracanã
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Everton
pode jogar
A torcida só vai descobrir
momentos antes se Jorge Jesus vai escalar Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ontem,
a dupla treinou e depois foi
para a concentração. Everton, com uma lesão no pé
esquerdo, tem mais chances de atuar. Já Arrascaeta,
com problema na coxa direita, só joga por milagre.“É
ruim quando você perde peças importantes, mas nosso
grupo é bom. Quem entra
dá conta do recado”, disse o
lateral-direito Rafinha.Jesus
terá problemas para escalar
a zaga, já que Rodrigo Caio
está machucado.
LL

Flamengo de olho em Neymar. É isso mesmo!
LLAinda em busca de reforços
para o ataque, o Flamengo
teria iniciado conversas com
Neymar. De acordo com os
jornalistas Marcelo Bechler
e Bruno Formiga, do canal
esportivo ‘Esporte Interativo’, existe uma possibilidade
do acerto, mas a negociação
seria bastante complicada. A

janela de transferência se encerra hoje à noite.
In s a t i s fe i to n o P S G ,
Neymar ainda parece distante de conseguir deixar o clube
francês. As negociações com
o Barcelona não avançaram
por conta do alto valor pedido pela sua equipe atual.
Jorge Jesus havia pedido

um reforço para o ataque do
Flamengo. No entanto, a posição que o técnico gostaria
de contar era de um centroavante. O clube carioca ainda não fechou totalmente o
seu elenco para a temporada. Apesar de pouco provável, uma surpresa pode pintar durante o dia.

