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esportes

NOVA DECISÃO À VISTA
Mengão encara hoje o São Paulo, mais um rival na luta pelo topo da tabela

V

indo de um empate heroico com o Internacional
em 2 a 2, na rodada passada do Brasileirão, o Flamengo
soma 35 pontos na tabela e tem
mais um confronto decisivo, hoje, às 16h, no Maracanã, com o
São Paulo. Apesar de ocupar
a quinta colocação, o Tricolor
paulista tem três jogos a menos.
Por conta disso, o duelo virou
“jogo de seis pontos”.
A equipe de Fernando Diniz
tem 27 pontos, podendo chegar
aos 36 em caso de vitórias nessas
partidas adiadas,contra Goiás (fora),Ceará (fora) e Botafogo (casa).
O Flamengo pode ter alguns retornos para o confronto de hoje.
Arrascaeta e Diego, que vêm desfalcando o time nos últimos jogos,
estão recuperados e podem ficar à
disposição do treinador espanhol
Domènec Torrent.Desfalque certo é o zagueiro Rodrigo Caio,com
lesão na panturrilha direita.
O departamento médico não
informou a previsão para o retorno de Rodrigo Caio, mas o
jogador já iniciou tratamento.
Sem ele, Domènec Torrent terá
à disposição Gustavo Henrique,
Matheus Thuler, Natan, Gabriel
Noga e Léo Pereira.
Já nos bastidores, o Flamen-

Com lesão na
panturrilha,
o zagueiro
Rodrigo Caio
foi vetado
Nos números divulgados, o
clube ainda citou o resultado acumulado de R$19,1 milhões, um
caixa de R$ 73,3 milhões e as despesas operacionais de R$ 492,4
milhões, além das vendas do volante Vinicius Souza (R$ 16,8 milhões); o lateral-esquerdo Caio
Roque (R$ 10 milhões); o zagueiro Pablo Mari (R$ 26,8 milhões); e
o mecanismo de solidariedade da
Fifa sobre o meia-atacante Lucas
Paquetá (R$ 5,3 milhões).

FLAMENGO

SÃO PAULO

Hugo Souza; Isla, Natan, Léo Pereira
(Gustavo Henrique) e Filipe Luis;
Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta e
Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.
Técnico: Domènec Torrent

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa,
Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Igor Gomes, Tchê Tchê e Daniel Alves; Luciano
e Brenner.
Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã
Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)
Assistentes: Jean Marcio dos Santos
(RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)
Horário: 16h
TV: Globo

Alexandre Vidal / Flamengo

go divulgou ontem um balancete
sobre as finanças de 2020. Apesar
da pandemia do novo coronavírus,o clube reduziu as dívidas.Até
o momento, tem déficit anual de
R$ 19,8 milhões, contra R$ 26,1
milhões em junho,data da última
demonstração de resultado, com
uma queda de R$ 6,3 milhões. A
receita líquida no acumulado do
ano chegou a R$ 495 milhões.

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

Bruno Henrique recebe a marcação do atacante reserva Lincoln na atividade no Ninho do Urubu

Ex-goleiro é contra renovação de Diego Alves
LLHugo Neneca vive grande fase no
Flamengo e,para muitos,deve seguir como titular. Essa também é
a opinião de Roger,goleiro rubronegro da década de 90. Para o exjogador, o clube deveria repensar,
inclusive, a possível renovação de
contrato com Diego Alves.
“Não tenho papas na língua
e, sendo bem sincero, esse movi-

mento de renovar com o Diego
Alves é muito errado. Com certeza o Domènec deveria manter o
Hugo como titular e não renovar
com o Diego. O Hugo não tem a
experiência do Diego, mas tem a
mesma qualidade e mesma competência.É um moleque novo,que
está começando agora e que todo
jogo terá uma grande responsabi-

lidade,mas ele dá conta”,afirmou.
“O Hugo mostrou muita personalidade,mas,querendo ou não,
você tendo no banco uma sombra
como o DiegoAlves traz muita insegurança. Você entra em campo
pensando que não pode errar,porque senão com certeza vai perder
a posição. E é isso que faz cometer
o erro”, completou.

