RIO DE JANEIRO, Segunda-feira, 9/11/2020

esportes

Galo coloca o Fla de 4
Rubro-Negro passa vergonha no Mineirão e acaba sendo atropelado pelo Atlético

E

m jogo com ares de decisão
no Mineirão,Atlético-MG e
Flamengo protagonizaram
uma partida que costuma ser chamada de “jogo de seis pontos” na
gíria do futebol. O Galo, entretanto, não tomou conhecimento
e mostrou quem manda em casa. O time de Sampaoli, que não
ficou à beira do campo por conta
de suspensão, massacrou a equipe de Domènec e goleou por 4 a
0. Os gols foram marcados por
Sasha,duas vezes,Keno e Zaracho.
O Atlético-MG começou com
a corda toda e abriu o placar logo
aos 3 minutos.Savarino cruzou na
medida para Sasha,que desviou: 1
a 0. Quando o Flamengo tentava
respirar, o time mineiro ampliou
o marcador. Em linda jogada, Savarino cortou para o meio e achou
Keno na área. O atacante recebeu
e chutou sem chances para Hugo.
Depois de sofrer dois gols, o
Flamengo conseguiu equilibrar o
jogo no meio de campo e começou a levar perigo aoAtlético-MG.
Aos 21,Everton Ribeiro tocou para Thiago Maia,que pegou de primeira e a bola passou perto do gol.
Logo depois, em jogada ensaiada,
Filipe Luís cobrou o escanteio, a
bolou foi rolada para trás por Gérson e Arão chutou.Everson,bem
colocado, salvou o Galo.
ATLÉTICO-MG

4

Everson, Guga (Zaracho), Réver (Gabriel),
Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme
Arana;Allan (Borrero), Franco e Savarino;
Keno (Marrony) e Eduardo Sasha (Bueno).
Técnico: Jorge Sampaoli

Alexandre Vidal / Flamengo

No segundo tempo, o roteiro
foi o mesmo.Atlético-MG jogando no erro do Flamengo e esperando o momento certo para dar
o bote. E foi assim aos 13 minutos. Arana fez grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou para
Sasha, que mergulhou para cabecear.A bola passou entre as pernas
do goleiro Hugo: 3 a 0. O RubroNegro,totalmente inofensivo,tentava reagir, mas era em vão. Para
piorar,Filipe Luís,com dores musculares, foi substituído.

o flamengo
de Dome já
levou três ou
mais gols em
cinco jogos
Aos 37,Savarino deu bela assistência a Zaracho,que havia acabado de entrar.No primeiro toque,o
atacante mandou a bola para as redes na saída de Hugo: 4 a 0.
O Fla de Dome levou três ou
mais gols em uma única partida em cinco oportunidades. E na
quarta-feira tem o jogo de ida das
quartas de final da Copa do Brasil,
contra o São Paulo, no Maracanã.
FLAMENGO

0

Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan
e Filipe Luis (Renê); Thiago Maia (Michael), Arão e Gerson; Everton Ribeiro
(Lincoln), Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Domènec Torrent

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP) Gols: 1º tempo: Sasha, aos 3 minutos, e Keno, aos
7. 2º tempo: Sasha, aos 13, e Zaracho, aos 37. Cartões amarelos: Allan, Franco, Guilherme Arana, Júnior Alonso, Marrony, Borrero, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Isla

Convocado para a Seleção, o centroavante Pedro passou em branco e foi substituído por Gabigol
ATUAÇÕES

FLAMENGO
bola cheia

deu pro GASTO

bola murcha

perna de pau

técnico

ATLÉTICO-MG

Pedro, Gabigol,
Everton Ribeiro
e Lincoln

Bruno Henrique,
Gustavo Henrique
e Natan

Renê, Gerson,
Willian Arão
e Michael

Dome precisa arrumar
a defesa, que já levou
28 gols em 20 partidas.

Hugo, Isla,
Filipe Luís
e Thiago Maia

Encapetado, Savarino foi o
craque. Sasha acabou com jejum
de gols que durava cinco jogos.

