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esportes

Rolo compressor!

Mengão impiedoso tem castigado os rivais com média de três gols por jogo

U

ma máquina de triturar
defesas. Foi isso que se tornou o Flamengo de Jorge
Jesus neste Campeonato Brasileiro.O Rubro-Negro não só venceu
os últimos cinco adversários, como os atropelou — pelo menos
três gols por jogo —, e parece ter
encontrado o equilíbrio ideal, já
que foi vazado apenas duas vezes.
Resultado da busca incessante do
treinador pela perfeição em todas
as partidas, mesmo quando o resultado é favorável.
A sequência avassaladora começou num 3 a 1 sobre os reservas do Grêmio, no Maracanã. Na
rodada seguinte, goleada por 4 a
1 sobre o Vasco, no Mané Garrincha. Visitando o Ceará, no Castelão,goleada por 3 a 0,com direito a
golaço de bicicleta de Arrascaeta e
a liderança do Campeonato Brasileiro.O resultado se repetiu contra
o Palmeiras, em confronto direto
pela primeira colocação, e o Avaí,
mesmo muito desfalcado por causa dos amistosos de seleções.
Caso vença o vice-líder Santos neste sábado, às 17h, no Maracanã, a equipe igualará à maior
sequência de triunfos do clube
na história da competição, em
1982 e 2015. E já há quem diga
que este é o melhor time desde
a Era Zico, na década de 1980. A
campanha neste primeiro turno
do Brasileiro é a melhor na história dos pontos corridos e o time
não chegava a uma semifinal de
Libertadores havia 35 anos.
Soma-se a isso tudo o fato
de o ataque, formado pelo trio
Brugaeta — Bruno Henrique,
Gabigol e Arrascaeta —, ter a
chance, no sábado, de se tornar
o melhor do primeiro turno,
no formato atual: tem 41 gols
e basta marcar mais um para
igualar o Cruzeiro de 2013.

Gilvan de Souza

O ‘Mito’ de
novo na mira
para 2020
A temporada ainda está
longe do fim, mas a diretoria do Flamengo já tem seu
primeiro alvo para 2020.
Trata-se do zagueiro Dedé, de 31 anos, ex-Vasco e
que está no Cruzeiro desde
2013. O Rubro-Negro, de
acordo com o blog do jornalista Jorge Nicola,no Yahoo, já iniciou conversas para fechar com o atleta para
o próximo ano.As negociações estariam sendo conduzidas pelo diretor de futebol, Bruno Spindel, com
representantes do jogador.
A notícia foi confirmada
por uma pessoa próxima a
Dedé, mas nem o zagueiro
nem o Cruzeiro se pronunciaram sobre a notícia.
LL

Jorge Jesus impôs seu estilo: o time é aguerrido, forte na defesa e não tira o pé nunca no ataque

GAROTOS DO NINHO BATEM O GALO
Marcelo Cortes / Divulgação

PELO BRASILEIRO SUB-20,
ontem, na Gávea, o Flamengo venceu oAtlético-MG, por 2 a 0, gols de
Wendel e Rodrigo Muniz. O RubroNegro lidera com 33 pontos após
14 rodadas.O técnico Mauricio Souza escalou Hugo Souza, Matheus
França, Natan, Gabriel Noga e Ítalo
(Pablo); Luiz Henrique, Gomes (Lucas Gabriel) e Richard Rios (Yuri de
Oliveira);Wendel (PedroArthur),Yuri
(Guilherme Bala) e Rodrigo Muniz.
LL

Segunda investida
No início do ano, o
Flamengo já havia tentado tirar Dedé da Toca da
Raposa. Na época, ofereceu R$ 35 milhões pelo
jogador e salário na casa de R$ 1 milhão, mas a
proposta foi recusada pelo vice de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, que
garantiu que o jogador só
sairia após pagamento de
multa de R$ 330 milhões.
Agora, o Cruzeiro passa
por grave crise financeira e esportiva, o que pode
ser um trunfo para a nova investida rubro-negra.

