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ESPORTES

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileiro
Quinta
Brasileiro
13/10

Atlético-MG 20h
Athletico-PR 16h

Maracanã
Arena da Baixada

LLDESAFIO EM CHAPECÓ

Líder contra o lanterna
Sem Arrascaeta, Filipe Luís e Gabigol, Mengão tenta manter vantagem no topo

C

om o duelo de volta diante do Grêmio pelas semifinais da Libertadores marcado para o dia 23, no
Maracanã, o Flamengo volta as
suas atenções para o Campeonato Brasileiro, com a missão de
manter a vantagem na liderança mesmo com desfalques no
elenco, a partir de hoje, diante da lanterna Chapecoense, às
11h, na Arena Condá.
O técnico Jorge Jesus não
contará com o uruguaio Arrascaeta, que se submeteu a uma
artroscopia no joelho esquerdo
na sexta-feira, o artilheiro Gabigol, que cumprirá suspensão, e
o lateral-esquerdo Filipe Luís,
com entorse no joelho esquerdo. Com 49 pontos, o RubroNegro está na ponta da tabela, com três pontos a mais que
o Palmeiras, que hoje recebe o
Atlético-MG, às 16h.  
Como Bruno Henrique foi
poupado do último treino antes
da partida,ontem pela manhã,em
Chapecó, há dúvida se ele começará jogando. Se não for escalado
por Jorge Jesus, haverá duas vagas
em disputa no ataque para três
jogadores: Reinier, Berrío e Vitor
Gabriel. Na lateral esquerda, Renê entra no lugar de Filipe Luís enquanto Vitinho é o favorito para
ocupar a vaga de Arrascaeta.

VITINHO É O
FAVORITO PARA
OCUPAR A VAGA
DO URUGUAIO
ARRASCAETA
Operado na sexta-feira, Arrascaeta deve voltar ao Ninho
do Urubu amanhã para dar
continuidade ao seu tratamento. O clube não divulgou previsão para o seu retorno aos
gramados, mas atletas que passaram por casos semelhantes
ficaram afastados dos campos
por pelo menos um mês. Assim,
ele está fora da partida de volta
das semifinais da Libertadores
contra o Grêmio.

CHAPECOENSE

FLAMENGO

Tiepo; Bryan, Rafael Pereira, Maurício
Ramos e Roberto; Elicarlos, Márcio
Araújo, Campanharo e Camilo;
Arthur Gomes e Everaldo.
Técnico: Marquinhos Santos

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio,
Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno
Henrique (Reinier) e Berrío (Vitor Gabriel). Técnico: Jorge Jesus

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo
(SP) Assistentes: Emerson Augusto
de Carvalho (FIFA-SP) e Danilo Ricardo
Simon Manis (FIFA-SP)
Horário: 11h TV: Premiere

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Para a partida diante da Chapecoense, Bruno Henrique,Willian Arão, Pablo Marí, Piris da
Motta, Rafinha e Everton Ribeiro entram pendurados. Nos dois
próximos confrontos do Brasileirão, na quinta-feira, contra
Atlético-MG, no Maracanã, e
no dia 13, contra Atlético-PR,
em Curitiba, também já é certo
que Jorge Jesus não poderá contar Rodrigo Caio e Gabigol, que
estarão com a Seleção.

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

Diante do treinador Jorge Jesus, o colombiano Berrío e o lateral-esquerdo Renê treinam em Chapecó

Diego Costa ‘não recusaria’ proposta do Fla
Após construir praticamente toda carreira na Europa, o
atacante Diego Costa, de 30
anos, revelou que tem o desejo
de voltar ao Brasil. Em entrevista ao jornal Bola TV, o brasileiro disse que cogitou encerrar sua carreira no Flamengo e
que, caso surja uma proposta
do clube carioca, não recusa-

rá.“Queria jogar no Brasil, pois
nunca joguei lá. Logo, tenho
esta vontade e este sonho. Há
clubes como o Flamengo, que
se tivesse a possibilidade de ir,
tenho a certeza que não iria recusar. Mas tenho que estar bem
e preparado, pois é uma grande
equipe”, afirmou o jogador do
Atlético de Madri.

Diego foi revelado pelo Juventude e vendido ao clube
espanhol em 2007. Foi emprestado para equipes menores e vendido ao Chelsea em
2014 por 32 milhões de libras
(R$120 milhões). No entanto,
não teve um bom desempenho
no time londrino e voltou ao
Atlético de Madri em 2017.

