LL‘SETEMBRO AMARELO’: FLAMENGO E SANTOS
VÃO ESPALHAR GIRASSÓIS NO MARACANÃ
PARA ALERTAR SOBRE O SUICÍDIO
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LLduelo dos jorges

Decisão antecipada

Mengão recebe hoje o Santos para defender a liderança e conquistar título simbólico

O

confronto mais esperado dessa primeira parte
de Campeonato Brasileiro chegou: Flamengo e Santos se enfrentam hoje, às 17h,
no Maracanã, num jogo cercado de expectativas. Primeiro, é o duelo de Jorge Jesus e
Jorge Sampaoli, treinadores
estrangeiros que levantaram
mais debates sobre o futebol
do país. Depois, é o reencontro dos rubro-negros Bruno
Henrique e Gabigol com o time que os projetou.
Por fim, é a final simbólica
do primeiro turno: o RubroNegro é o líder, com 39 pontos,
dois a mais do que o Alvinegro
Praiano, vice-líder com 37.
Flamengo e Santos estão
unidos pelos ‘ex’ de lado a lado.
No Peixe, o lateral-esquerdo
Jorge, ex-jogador rubro-negro,
será titular. Pará está suspenso
pelo terceiro cartão amarelo, e
Uribe deve ficar no banco. Do
lado carioca, Gabigol e Bruno
Henrique são titulares absolutos e a esperança de mais uma
bela atuação diante da torcida,
que esgotou os ingressos para
o duelo do Maracanã — 61 mil
foram vendidos. Paulistas e cariocas se parecem também no
gosto pelo futebol ofensivo.
“O trabalho agrada à torcida.
O Sampaoli ainda é hoje o nome mais gritado na Vila Belmiro, quando o Santos entra em
campo. Se não fosse ele, o Santos não estaria nas primeiras
posições. Todo mundo acredita
que essa campanha é fruto dessa filosofia ofensiva. Ele acredita muito nessa veia do Santos,
de futebol pra frente, e às vezes
até paga por isso. Ele é hoje a
principal estrela desse time para a torcida”, explicou o repórter Bruno Lima, que cobre o
Santos para o jornal A Tribuna.

Alexandre Vidal / Flamengo

FLAMENGO
Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo
Marí e Filipe Luís;Willian Arão, Gerson e
Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

SANTOS
Everson; Lucas Veríssimo,Aguilar e
Gustavo Henrique;Victor Ferraz,Alison,
Sánchez e Jorge; Marinho (Cueva), Sasha
e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli
Local: Maracanã
Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e
Henrique Neu (SC)
Horário: 17h
TV: Premiere

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: José Carlos Araújo
Comentarista: Washington Rodrigues

Consórcio
do Maraca
Anunciado em abril como
administrador temporário
do Maracanã, o consórcio
formado por Flamengo e
Fluminense deve ter o contrato renovado por mais 180
dias para gerir o estádio. Foi
o que garantiu, ontem, o secretário de Estado da Casa Civil, José Luís Zamith,
acrescentando que a licitação definitiva para a gestão
do Maraca será lançada em
janeiro de 2020. “Por enquanto, vamos continuar
com os atuais permissionários (Fla e Flu) e provavelmente renovar a gestão por
mais 180 dias”,disse Zamith.
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