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esportes

É dia de mais uma ‘final’
Após dois tropeços, Mengão visita o Galo em clássico que pode valer a liderança

D

epois de empatar com o Internacional (2 a 2) e perder
para o São Paulo (4 a 1), o
Flamengo volta ao Brasileirão para
mais um jogo decisivo.O adversário será o Atlético-MG, que também briga rodada a rodada pela liderança.O confronto será hoje,no
Mineirão, às 18h15.
Com 35 pontos, o Flamengo entrará em campo sabendo se
poderá assumir a liderança nesta
rodada. O Inter, que está na ponta por conta do saldo de gols, joga
mais cedo contra o Coritiba, no
Beira-Rio. O Galo soma 32 pontos,mas tem uma partida a menos
que o Rubro-negro e o Colorado.
O Flamengo vai contar com o
retorno de Gabigol para a partida em Belo Horizonte. O atacante desfalca o Rubro-negro há mais
de um mês por conta de uma lesão no ligamento do tornozelo.
No entanto, por conta do grande
momento de Pedro,o artilheiro da
equipe carioca em 2019 deverá começar no banco.
O Galo vive um momento de
irregularidade no Brasileiro. O
último resultado positivo foi conquistado contra o lanterna Goiás
(3 a 0), no Mineirão, dia 10 de outubro. Depois, amargou dois empates e duas derrotas (Fluminen-

diretoria tenta
liberação de
Everton Ribeiro
e Pedro da
Seleção
Convocados para a Seleção,
Everton Ribeiro e Pedro desfalcarão o Flamengo no primeiro jogo
das quartas de final da Copa do
Brasil,contra o São Paulo,quartafeira, às 21h30, no Maracanã. No
entanto,o Rubro-Negro deve realizar um pedido à CBF para liberar os atletas.O diretor de relações
externas do clube, Cacau Cotta,
afirmou que o presidente Rodolfo Landim tratará sobre o assunto.

ATLÉTICO-MG

FLAMENGO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso
e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco
e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo
Sasha. Técnico interino: Jorge Desio
(Jorge Sampaoli cumpre suspensão)

Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan e
Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e
Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.
Técnico: Domènec Torrent

Local: Mineirão
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Daniel Henrique da Silva
Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento
Junior (DF)
Horário: 18h15 TV: Premiere

Alexandre Vidal / Flamengo

se 1 a 1, Bahia 3 a 1, Sport 0 a 0 e
Palmeiras 3 a 0).
Se não bastasse, o técnico
argentino Jorge Sampaoli, que
já recebeu seis cartões amarelos no Brasileirão (Flamengo,
Internacional, Santos, Fluminense, Sport e Palmeiras), está
suspenso pela segunda vez na
competição. Desta forma, não
poderá acessar vestiários nem
ter contato com os jogadores.
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Recuperado da lesão no tornozelo, Gabigol fica à disposição de Dome, hoje, após mais de um mês fora

Diego parabeniza posicionamento de Honda
LLKeisuke Honda fez uma autocrítica sobre o próprio momento como jogador e apresentou alternativas para as
dificuldades financeiras do
Botafogo. Foi uma postagem
atípica, sobretudo pelo atleta
japonês ter exposto conselhos,
como abrir o capital para a entrada de investimentos de tor-

cedores apaixonados, visando
à recuperação financeira do Alvinegro. E o meia Diego Ribas,
do Flamengo, o parabenizou e
endossou a atitude do japonês.
“Parabéns pelo posicionamento, meu amigo! Muito bacana
ver um estrangeiro se preocupar com a melhoria do nosso
futebol! Respeitar e suportar

todas essas etapas citadas por
você, com certeza é fundamental para um clube ter solidez e
sucesso. E essa consciência é
algo que nós brasileiros podemos e devemos melhorar.
Obrigado e tudo de bom para
você e seu clube no restante da
temporada”, escreveu Diego,
no Instagram.

