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Arrascaeta sofre
lesão no Uruguai
Meia do Mengão se contundiu na perna esquerda
e deve ficar no estaleiro por até duas semanas

A

seleção do Uruguai confirmou a lesão do meia Giorgian De Arrascaeta, que
foi descartado do jogo contra o
Equador, na próxima terça-feira,
pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Com isso,o camisa 14 vai desfalcar
o Flamengo,no mínimo,em duas
rodadas rodadas do Campeonato
Brasileiro e pela última rodada da
fase de grupos da Copa Libertadores, no próximo dia 21.
“Após exames de imagem, foi
detectada um distensão de grau
1 no bíceps da coxa esquerda”, diz
um trecho da nota oficial da AUF,
divulgada ontem.
Lesões desse tipo podem
deixar o jogador de molho por
até duas semanas. Se confirmado esse período, Arrascaeta
desfalcaria o Flamengo em no
mínimo duas rodadas do Brasileirão, além do duelo contra
o Junior Barranquilla, no próximo dia 21, pela Libertadores.
Gabigol se declara ao Fla
Após um bom começo nesta temporada, Gabigol também
está lesionado, mas o jogador é o
artilheiro do ano no Fla, com 16
gols marcados (de um total de 59,
em 85 jogos desde que chegou ao
clube). Com apenas 24 anos, Gabigol falou sobre a possibilidade
de se aposentar pelo Rubro-negro.
“Sou muito novo, tenho 24
anos, e o Flamengo está no meu
coração. Pode ser que isso aconteça.Mas sou muito novo ainda,tem
muita coisa pela frente”, comentou,em entrevista ao“Esporte Espetacular”, da TV Globo.
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Grasseli: luta
só não basta
Clube deve anunciar hoje novo
técnico e só volta a jogar domingo

Arrascaeta deve desfalcar o Flamengo até a última rodada da Liberta

Bruno Henrique iguala Romário
LLCom menos de dois anos no
Flamengo, Bruno Henrique segue marcando o seu nome na
história do clube. Chamado de
‘Rei dos Clássicos’ pelo seu ótimo desempenho contra os rivais cariocas, o atacante já soma
13 gols em apenas 19 confrontos contra Vasco, Fluminense e
Botafogo. O último deles, anotado no sábado, contra o Vasco,
o colocou “em outro patamar’.
Ele se tornou o maior artilhei-

ro do Clássico dos Milhões neste século, igualando Romário,
com seis gols. O Baixinho, no
entanto, esteve em campo seis
vezes, contra apenas cinco do
atual goleador, o que torna a
marca ainda mais impressionante. Depois de Bruno Henrique e Romário, os maiores
artilheiros rubro-negros no
clássico são Vager Love (com 5
gols), e Diego Souza, Jean e Petkovic (os três com 4 gols).

Alexandre Grasseli, o técnico
do Sub-20 que comandou oVasco
na derrota para o Flamengo,por 2
a 1, no sábado, destacou o espírito
de luta dos jogadores e salientou
que é preciso “algo mais”. “Claro
que o resultado não foi o melhor.
Acredito que houve luta.Evidentemente isso é pouco. Devemos valorizar tudo aquilo que fizemos de
positivo, mas certamente temos
que buscar mais, principalmente
no que se refere a somar três pontos, a ganhar e a vencer”, disse.
O gol do artilheiro Cano, anulado pelo VAR, gerou polêmicas
por se tratar de um lance milimétrico no impedimento de Parede,
autor do passe na jogada. Grasseli por sua vez, não entrou em
polêmica. “Discutir arbitragem
é algo complicado. O que temos
que analisar é que foi um lance de
muita lucidez do Vasco e que chegamos ao gol”, comentou.
O Vasco só volta a campo
no próximo domingo, quando

enfrenta o Internacional, em
Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. As chances de
Graselli estar à frente da equipe nesta partida são baixas, já
que o Vasco pode anunciar um
novo técnico ainda hoje.
Novo apoiador na área
O Vasco anunciou que está
acertando a contratação do meia
argentino Leonardo Gil,que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O clube aguarda apenas os
exames médicos para confirmar
o reforço. O jogador de 29 anos
chega por empréstimo até junho
de 2021, com opção de compra.
Gil se destacou no Olimpo, da
2ª Divisão argentina, em 2012, e
ajudou a equipe a conquistar o
acesso no ano seguinte à elite nacional. Depois de passagens discretas por Estudiantes e Talleres,
ele chegou em 2017 ao Rosario
Central, onde foi protagonista e
viveu seu melhor momento.

