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LLretorno tímido aos treinos

Sem previsão de volta
Sem jogar pelo Mengão há quase um mês, Arrascaeta sofreu duas lesões em outubro

E

nquanto o Flamengo digere a intragável goleada
sofrida para o São Paulo,
por 4 a 1, domingo, no Maracanã, que o fez desperdiçar a
chance de assumir a liderança no Campeonato Brasileiro,
o volta do meia Arrascaeta aos
treinamentos, ainda que com
restrições, ontem, no Ninho do
Urubu, foi um alento para a Nação Rubro-Negra.
Em transição, o uruguaio participou de parte da atividade no
campo com o restante do grupo.
Tratada com cautela, a retomada
não exigiu do camisa 14, que segue em tratamento de recuperação de um incômodo no joelho.
Ainda sem previsão de volta aos
gramados, Arrascaeta disputou
o último jogo pelo Flamengo no
dia 4 de outubro.
Essa é a segunda lesão do
uruguaio em menos de um
mês. A primeira foi a serviço
da seleção do Uruguai na preparação para enfrentar o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar,
quando ele sofreu uma distensão na coxa direita. De volta ao
Flamengo, ele se recuperou,

mas, às vésperas do confronto
com o Internacional, em Porto
Alegre, apresentou inchaço no
joelho e, desde então, segue em
tratamento.
O departamento médico
rubro-negro continua cheio e
com nomes de peso em recuperação: o zagueiro Rodrigo Caio,
o apoiador Diego e os atacantes
Pedro Rocha e Gabigol.

Alexandre Vidal / Flamengo

Braz quer
Diego Alves
LLA boa fase de Hugo Souza tem
animado dirigentes e torcedores
do Flamengo nos últimos jogos.
No entanto, a diretoria ainda dá
prioridade à renovação do experiente Diego Alves, que tem contrato se encerrando no dia 31 de
dezembro. Em entrevista ao ‘Paparazzo Rubro-Negro’,o vice-presidente Marcos Braz falou sobre
a negociação com o arqueiro de
35 anos.“Diego Alves é uma pessoa importantíssima nesses dois
anos em que eu estive ao lado dele, de janeiro de 2019 para cá. Um
dos líderes”,disse Braz,que emendou:“Estamos trabalhando em cima disso (renovação). Se a gente
não tivesse interessado, já teria
falado com ele”, encerrou Braz.

os volantes
Willian Arão
e Thiago Maia
voltam ao
time amanhã
No jogo de volta contra
o Athletico-PR, amanhã, às
21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo, que venceu
em Curitiba, por 1 a 0, contará
com a volta dos volantes Willian Arão e Thiago Maia. Suspensa, a dupla cumpriu suspensão na derrota para o São
Paulo, pelo Brasileiro.

Galo perde e
Fla agradece

Zico critica erros defensivos
LLZico criticou a postura do time
na derrota para o São Paulo. Em
seu canal no Youtube, o ídolo rubro-negro disse que o Flamengo
precisa vencer jogos decisivos.
“Um time como o Flamengo não pode, seguidas vezes, ter
o goleiro como melhor em campo. Isso estava acontecendo com
o Hugo nas últimas partidas. Isso,
às vezes, é preocupante… Não teve nenhuma responsabilidade em
nenhum dos gols, fez com que o

placar não fosse maior (…) São
Paulo vinha crescendo,botou a juventude e aproveitou muito bem
esse mau dia do Flamengo. Começou com gol, mas sofreu logo o empate. Nesses jogos de seis
pontos,no momento de um lance
tem que saber ser decisivo.Depois
saiu o quarto gol… Uma jogada de
uma inocência tremenda,o goleiro dar um passe lá de trás.Um erro
de marcação clamoroso. Muitos
erros na defesa”, disse o Galinho.

O Palmeiras recebeu muito bem
seu novo técnico,o portuguêsAbel
Ferreira,ao vencer o Atlético-MG
por 3 a 0, ontem, às 17h, pela última rodada do primeiro turno do
Brasileiro. O treinador acompanhou das tribunas do Allianz Parque os gols de RaphaelVeiga,Rony
e Wesley. O resultado foi bom para o Flamengo (35 pontos), que
segue à frente do Galo (32) e com
um jogo a mais. O time mineiro
amarga um jejum de quatro partidas sem vencer.Já o Palmeiras,que
acumulou quatro vitórias e uma
derrota em cinco jogos com o interino Andrey ‘Cebola’, agora soma
28 pontos,também com uma partida a menos que o Rubro-Negro.
LL

Em transição, Arrascaeta participou de parte da atividade no campo

