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LLA FOLIA NÃO PARA!

Desfile do campeão
Com três gols de Gabigol e um de Michael, Mengão goleia a Cabofriense por 4 a 1

A

dedicação para apresentar um bom futebol ao torcedor não muda. Mesmo
puxando o freio e colocando os
reservas em campo, o Flamengo
desfilou no Maracanã na goleada sobre a Cabofriense por 4 a 1,
ontem,na estreia da Taça Rio.Michael e Gabigol (três) marcaram
para o Rubro-Negro, enquanto
Gama diminuiu.Hoje,o time viaja para a Colômbia,onde estreia na
Libertadores na quarta-feira,contra o Junior Barranquila.
Foi uma espécie de Desfile das
Campeãs.Vencedor da Taça Guanabara, o Flamengo se apresentou bonito, mas faltando peças.
Sem pressão, evoluiu perfeitamente, como uma engrenagem
que já roda no automático. Pedro
Rocha, estreante, Vitinho, Michael e Gabigol giravam no ataque. Quase todos participaram
do primeiro gol, aos 15 minutos.
Pedro Rocha achou Gabigol em
passe vertical,o camisa 9 finalizou
rasteiro e a bola ia para fora, mas
o baixinho Michael se esticou e
abriu o placar de carrinho.
O único setor que ainda precisa de reparação é a defesa. Nenhum dos três principais zagueiros jogou. Thuler e Dantas
formaram a dupla e não estiveram em perfeita harmonia com
Arão. Aos 23 minutos, Felipe
Adão teve espaço na esquerda
CABOFRIENSE
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George;Victor Souza (Magno), Lucas
Cunha, Gerson Galdino e Guilherme;
Feitosa, Gama, Léo Aquino (Marcus Índio)
e Pedrinho (Rafael Pernão); Rincon e Felipe
Adão. Técnico: Luciano Quadros.
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e achou Gama, que dominou e
acertou belo chute no gol.
O segundo tempo veio com
um Flamengo mais eficiente. Pedro, aos nove minutos, entrou no
lugar de Pedro Rocha. Bem mais
entrosado com Gabigol, ele deu
outra cara ao Rubro-Negro. Aos
18, Michael, com mais mobilidade, abriu alas na ponta direita,
dançou diante do marcador e recuou para Gabigol marcar o segundo do Flamengo. O baixinho

A DELEGAÇÃO
DO FLAMENGO
VIAJA HOJE
PARA A
COLÔMBIA
voltou a ser importante aos 31,no
terceiro gol: ele limpou a jogada
e lançou para Diego, que achou
Gabigol, aumentando o placar. O
artilheiro fechou o Carnaval rubro-negro com outro gol, aos 43,
em passe de Diego.
Os números impressionam:
são nove gols de Gabigol em sete jogos este ano. Com os gols
de ontem, o craque se tornou
o artilheiro do Carioca (sete)
e do novo Maracanã, com 33,
contra 30 de Fred.
FLAMENGO

4

César; João Lucas (Berrío), Thuler, Dantas (Thiago Maia) e Renê; Willian Arão,
Diego e Vitinho; Pedro Rocha (Pedro),
Gabigol e Michael.
Técnico: Jorge Jesus.

Local: Maracanã. Juiz: Alexandre Vargas Tavares. Auxiliares: Silbert Faria Sisquim e Andréa Izaura Maffra. Gols: 1º tempo: Michael, aos 15, e Gama, aos 23.
2º tempo: Gabigol, aos 18, aos 31 e aos 43. Cartões amarelos: Victor Souza,
Feitosa, Thuler, Renê e Pedro. Renda: R$ 721.609,50. Público: 26.238 pagantes,
28.464 espectadores.

Gabigol finaliza e Michael completa para o gol, o primeiro do Flamengo na goleada de 4 a 1

Parado na Lei Seca, Bruno Henrique é multado
LLBruno Henrique foi parado em
uma blitz da Lei Seca na Barra da
Tijuca, na madrugada de ontem.
O jogador foi multado após se recusar a fazer o teste do bafômetro.
A Polícia Civil ainda investiga se a
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) apresentada pelo atacante
do Flamengo é falsa.
No momento em que o carro foi parado na blitz da Lei Seca,
Bruno Henrique se recusou a fazer
o bafômetro e mostrou sua CNH,
de São Paulo, e a documentação
do veículo. Após analisar o banco de dados do Detran, os agentes

verificaram que a CNH não constava no sistema do Rio. Bruno foi
encaminhado para a 16ª DP (Barra) para prestar esclarecimentos.A
Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito para avaliar
se o documento apresentado é falso, já que, ao conferir no sistema
Infoseg, os agentes não conseguiram localizar a CNH de Bruno
Henrique. A carteira foi apreendida e encaminhada para perícia
no Instituto de Criminalista Carlos Éboli (ICCE). Caso seja comprovada a falsidade da CNH,o atacante do Flamengo pode cumprir

pena de até seis anos de reclusão.
Ontem, Bruno Henrique, que
se recupera de uma lesão no joelho direito,treinou no CT.“Ele não
quis fazer o bafômetro, se sentia
desconfortável.Achava que estava
no limite do que poderia ter algum
desconforto. Posterior a isso, foi
avisado que não estava aparecendo nos registros. Ele foi até a delegacia. Se por um acaso, na frente,
houver alguma situação na perícia,a gente vai falar,vai ver quem é
o responsável, saber da autoescola”, disse o vice de futebol Marcos
Braz após o jogo.

