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ESPORTES

LLAPÓS A SELEÇÃO BRASILEIRA

Operação Resgate
Rubro-Negro monta esquema para ter Gabigol e Rodrigo Caio contra Fortaleza

A

pesar de toda a insatisfação pelas convocações do zagueiro Rodrigo Caio e do atacante Gabriel
Barbosa pela Seleção Brasileira, justamente em um momento de extrema importância na
temporada, o Flamengo tomou medidas para minimizar
os efeitos da data Fifa.
Chamados pelo técnico Tite
para os amistosos desta quintafeira e do domingo, em Singapura, contra Senegal e Nigéria,
respectivamente, o defensor
e o camisa 9 rubro-negros retornam do país asiático diretamente para o Ceará, onde o Flamengo encara o Fortaleza dia
16, no Castelão, pela 26ª rodada
do Brasileirão. A dupla pegará
um voo em Amsterdã, na Holanda, para a capital cearense.
O clube enviará um fisioterapeuta para acompanhar
Rodrigo Caio e Gabigol nesta
viagem de volta e já iniciar os
trabalhos pertinentes para minimizar todo o desgaste.
Já o apoiador Reinier se
apresentou ontem à Seleção
Sub-17, em Teresópolis, para iniciar a preparação para o
Mundial da categoria, aqui no
Brasil. O jovem, no entanto,
realizou apenas os exames médicos de rotina e foi liberado
para voltar hoje ao Flamengo.
Reinier é aguardado para se
apresentar com o restante do
grupo rubro-negro na parte
da tarde, no Ninho do Urubu,
e está à disposição para encarar
o Atlético Mineiro, quinta, no
Maracanã, e o Athlético Paranaense, domingo, em Curitiba.
O jovem se juntará de vez aos
demais convocados por Guilherme Dalla Déa apenas no
próximo dia 14. A Seleção Sub17 estreia no Mundial dia 26,
em Brasília, contra o Canadá.
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Gabigol terá um fisioterapeuta o acompanhando na viagem de volta ao Brasil, como parte da preparação para enfrentar o Fortaleza

Berrío é poupado após entorse
LLO atacante Orlando Berrío
sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a vitória
por 1 a 0 sobre a Chapecoense,
mas, para alívio de Jorge Jesus,
nenhuma lesão foi constatada.
Por precaução, o colombiano
será poupado do jogo contra o
Galo, quinta, no Maracanã. O
jogador, inclusive, já deu início
ao seu tratamento.
O apoiador Diego segue em
ritmo acelerado de trabalho

para conseguir retornar aos
gramados em novembro. O
esforço é realizado pensando
em uma eventual final da Libertadores, dia 23, no Chile.
Ontem, o jogador foi a campo e iniciou a transição para a
preparação física esta semana.
Após a fratura sofrida no tornozelo, o prazo de retorno foi
estimado para quatro ou cinco
meses, mas já superou todas as
etapas de fortalecimento.

Marquinhos enche a bola do Fla
LLA excelente fase do Flamengo
atravessa fronteiras.Em Singapura, onde a Seleção fará amistosos
com Senegal e Nigéria, o zagueiro
Marquinhos, do PSG, da França,
vê a equipe de Jorge Jesus no nível
dos grandes clubes europeus.
Para ele, o bom funcionamento da engrenagem rubro-negra acontece por causa
do equilíbrio entre a excelente qualidade dos jogadores e o
método de futebol colocado

em prática pelo comandante
português, cujo trabalho vem
sendo muito elogiado até aqui.
“Acho que poderia estar no topo (dos principais campeonatos
europeus). É um grande time,
que mistura atletas jovens e experientes, uma torcida que faz
a diferença e um técnico com
filosofia de jogo muito boa. É
uma mistura que tem favorecido o Flamengo. Poderia dar
trabalho na Europa”, destacou.

