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esportes

Maracanã artilheiro
Mengão fez quase 75% dos gols em 2019 no estádio em que atua como mandante

U

m time que planeja ser
campeão brasileiro precisa ser fatal em casa e
indigesto fora. Se o Flamengo ainda não tem conseguido
bons resultados como visitante, pelo menos no Maracanã
ele é praticamente imbatível:
mais de 75% dos gols do Rubro-Negro em 2019 são como
mandante. Amanhã é dia de somar mais alguns para a conta: o
Mais Querido enfrenta o Grêmio no Maracanã, às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato
Brasileiro. Quase 40 mil ingressos já foram vendidos.
Na Copa Libertadores, Copa
do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 42 gols,
sendo 32 deles no Maracanã —
76% em casa, 24% fora. O cálculo não leva em consideração
o Campeonato Carioca, já que
a maioria dos jogos foram no
Rio de Janeiro.
Com o Maracanã quase
sempre cheio — a média é de
47 mil em 2019 —, o RubroNegro é o melhor mandante
desta edição de Campeonato
Brasileiro, com 100% de aproveitamento (seis jogos e seis vitórias). Até aqui, foram 19 gols

Quase 40 mil
ingressos
já foram
vendidos
PARA O DUELO
COM O Grêmio
15 gols na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O jogador tem, sozinho, 35% de todos
os gols do Rubro-Negro nessas
competições.
Uma vitória amanhã contra
o Grêmio será importante para que o Flamengo não perca o
Santos de vista na tabela. O time
paulista é o líder com 32 pontos,
oito a mais que o Rubro-Negro,
terceiro colocado, com 24.

Gabigol praticamente fora
Fundamental para a temporada, Gabigol está praticamente descartado para o jogo
de amanhã. O camisa 9 ainda
se recupera de lesão na coxa
esquerda — sentiu na vitória
por 2 a 0 sobre o Emelec, semana passada — e tem feito
trabalhos à parte, junto com
Lincoln e Rodrigo Caio, tam-
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marcados em casa e seis fora de
seus domínios. A ‘artilharia’ já
é melhor que a da campanha
do hexacampeonato de 2009.
Naquela época, na mesma 13ª
rodada, o time somava 11 gols
em casa e seis fora.
Os bons números do Flamengo passam diretamente
pela ótima fase de Gabigol. São

bém com problemas musculares. Reinier deve ser escalado
no lugar de Gabigol, enquanto Thuler será o substituto da
zaga mais uma vez. O departamento médico do Flamengo acelera para que Gabigol e
Rodrigo Caio estejam à disposição na próxima semana, no
clássico contra o Vasco.

Gabigol ainda é dúvida para o jogo de amanhã, às 19 horas, no Maracanã. Lincoln (D) está vetado

Maxi López avalia possível vinda de Balotelli
LLSem jogar desde que deixou
o Vasco, no final de maio, o
argentino Maxi López analisou a possibilidade de o astro
italiano Mário Balotelli defender o Flamengo a partir
deste segundo semestre.
Para Maxi, tudo vai passar pelo comprometimento
do atacante. Se Balotelli vier

concentrado para jogar futebol, o Mais Querido realizará uma grande contratação.
“Depende do que ele quer.
Não sei se ele tem interesse em
se mudar para o Brasil. Eu fiz
isso anos atrás e tudo correu
muito bem. Minha primeira
experiência foi muito positiva,
mas eu iria olhar para a Euro-

pa. Apesar disso, o Flamengo
é uma das equipes mais fortes
da América do Sul”, destacou
o argentino, em longa entrevista à rádio italiana Sportiva.
Maxi López tem uma vasta experiência no futebol da
Itália, uma vez que defendeu
Milan, Sampdoria, Catania,
Chievo, Torino e Udinese.

