RIO DE JANEIRO, Domingo, 11/8/2019 · MEIA HORA

LLRAFINHA TOMOU O TERCEIRO CARTÃO
AMARELO E NÃO JOGA O CLÁSSICO DE
SÁBADO, COM O VASCO, NO MANÉ GARRINCHA

esportes
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LLquer coisa melhor, papá!

Presentaço do Mengão
Rubro-Negro faz 3 a 1 no Grêmio de Renato Gaúcho, que escalou time misto

A

vitória do Flamengo sobre
o Grêmio,por 3 a 1,no Maracanã, mostrou a importância de ter no elenco jogadores
que fazem a diferença. Ainda que
o time não esteja completamente
entrosado, há quem desequilibre.
Um deles é Arrascaeta, que deu o
passe para o primeiro gol — de
Willian Arão —, e marcou o segundo. Everton Ribeiro fez o terceiro,e Rafael Galhardo,de pênalti,
anotou para os gaúchos.
Jorge Jesus escalou Berrío no
lugar de Everton Ribeiro, uma
preocupação para não forçar demais o camisa 7. A parte ofensiva
do Flamengo esteve bem, apesar
dos desfalques. Gerson foi o cara
do meio de campo.
O jogo começou movimentado,e isso significa que o Flamengo
atacou,mas também deu espaços.
O time de Renato Gaúcho abusou
dos contra-ataques pelas laterais.
Mas, num time de qualidade, um
simples toque faz a diferença. Aos
28, Arrascaeta deu passe magistral para Willian Arão, que bateu
de primeira para abrir o placar.
Melhor na partida, o Flamengo tinha tudo para levar a vitória
parcial para o vestiário,mas Pablo
Marí puxou a camisa de David
Braz dentro da área no último
lance antes do intervalo. O VAR
foi consultado e o árbitro marcou
pênalti.Na cobrança,a‘Lei do Ex’:
FLAMENGO

3

Diego Alves; Rafinha, Thuler, Pablo Marí e Filipe Luís (Renê); Cuéllar (Piris da
Motta), Willian Arão e Gerson; Berrío
(Everton Ribeiro), Arrascaeta e Bruno
Henrique. Técnico: Jorge Jesus

Gilvan de Souza

Rafael Galhardo marcou.
O Flamengo logo voltou à frente do placar. Aos quatro minutos,
Bruno Henrique entrou na área
pela diagonal e deu um chute imprevisível.A bola bateu no travessão e foi parar nos pés deArrascaeta, que empurrou, meio sem jeito,
para o gol. Apesar do 2 a 1, o Rubro-Negro não ‘sentou’ no resultado. Aos 12, Gerson balançou e
soltou uma pancada para o gol de

WILLIAN ARÃO
COMPLETOU
200 JOGOS
COM A CAMISA
DO FLAMENGO
ONTEM
Júlio César.A bola beijou e travessão e foi para fora.
Arrascaeta esteve em noite brilhante.Em outra belíssima jogada,
aos 31,deu um passe de calcanhar
para Bruno Henrique,que driblou
com velocidade e chegou à linha
de fundo.Ele tocou para trás,Everton Ribeiro fez o corta-luz e o próprioArrascaeta bateu para grande
defesa de Júlio César. Nos acréscimos, Everton Ribeiro ainda teve
espaço para limpar a marcação e
chutar para fazer o terceiro.
GRÊMIO

1

Júlio César; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba;
Darlan, Thaciano e Rafael Galhardo
(Everton); Luan, Pepê e Luciano. Técnico: Renato Gaúcho

Local: Maracanã Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC) Auxiliares: Helton Nunes
(SC) e Alex dos Santos (SC) Gols: 1º tempo: Willian Arão, aos 28, Rafael Galhardo,
aos 50. 2º tempo: Arrascaeta, aos 4, Everton Ribeiro, aos 47. Cartões amarelos:
Rafinha, Pablo Marí, Berrío, Cuéllar, Juninho Capixaba, Thaciano.
Renda: R$ 2.420.747,00 Público: 53.970 pagantes, 57.644 espectadores

Willian Arão, que recebeu passe açucarado de Arrascaeta, chuta para abrir o placar contra o Grêmio

Jesus é só elogios ao elenco: ‘É especial’
LLA vitória do Flamengo sobre o Grêmio não poderia ter
vindo em melhor hora. Foi
justamente na rodada em
que o Santos perdeu o clássico com o São Paulo (3 a 2).
A combinação de resultados
diminuiu em cinco pontos a

distância entre o Alvinegro
Praiano, líder, e o RubroNegro. Jorge Jesus louvou a
galera, que compareceu em
peso, mais uma vez, ao Maracanã. “Fizemos no Maracanã 12 gols. Mostra nossa
forma ofensiva. De fora da

área é um dado importante.
Aqui somos muito criativos,
temos muito poder”, comentou o português. “Este grupo
é especial. Nunca tive chance de ver um time tão unido.
Isso é por causa do Abel Braga, que escolheu esse grupo”.

