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esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores Quarta Junior-COL
Carioca
7/3 Botafogo

21h30
18h

Barranquilla
Maracanã

LLTRÊS MACHUCADOS E UM SUSPENSO

Estreia com desfalques
Flamengo viaja pro primeiro jogo na Liberta. Rafinha, BH, Arão e Rodrigo Caio estão fora

O

Flamengo começa na
quarta-feira a jornada para defender o título da Copa Libertadores, mas viajou ontem para a Colômbia com uma
baixa importante na delegação.
O lateral-direito Rafinha sentiu
dores na coxa esquerda e não jogará contra o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), estreia
do Rubro-Negro na competição
sul-americana. O atacante Bruno Henrique, com lesão no joelho direito, e o zagueiro Rodrigo
Caio, que trata uma lesão na coxa
esquerda, são outros desfalques.
Além deles, o volante Willian
Arão,expulso na quarta-feira passada,na final da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente
Del Valle (Equador), está suspenso e não joga.Diante de tantos titulares ausentes,a goleada de sábado
sobre a Cabofriense (4 a 1), com
um time recheado de reservas, foi
importante para avaliar as opções.
Para a vaga de Rafinha, o natural
é que Jorge Jesus escale o garoto
João Lucas. Mas o atacante Berrío
foi testado na posição sábado.
Na defesa, a dupla deve ser
Léo Pereira e Gustavo Henrique.
Mais à frente, no lugar de Arão, o
volante será Thiago Maia. O ataque é a única dúvida: Vitinho e
Michael têm entrado bem — o
baixinho marcou na goleada de
sábado —, mas Pedro também
pode ser opção para o lugar de
Bruno Henrique.
O camisa 27 teve a carteira de
habilitação apreendida numa blitz
da Lei Seca na Barra,sábado.A polícia fará perícia para saber se o documento é falso,já que não consta
no cadastro.“O atleta vai se colocar
à disposição das autoridades para
qualquer caso em que seja arguido.
Ainda não solicitou ao Flamengo
qualquer tipo de ajuda,mas se pedir, será atendido”, disse o vice de
futebol Marcos Braz.
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Rafinha em treino no CT. Lateral-direito jogou quarta-feira a final da Recopa, mas ainda sente dores na coxa esquerda e está fora

