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Hugo falha e Fla perde
Jovem goleiro entra no segundo tempo e entrega o tesouro para o São Paulo

O

técnico Rogério Ceni estreou com o pé esquerdo. Com falha do goleiro
Hugo Souza nos minutos finais,
o Flamengo perdeu ontem para
o São Paulo, por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas
de final da Copa do Brasil.Na próxima quarta, no Morumbi, o Rubro-negro terá de vencer por dois
gols de diferença para pegar Grêmio ou Cuiabá. Qualquer vitória
pela vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis, já que o gol
fora não é critério de desempate.
O primeiro tempo foi movimentado, com o Flamengo optando por dar a posse de bola ao
São Paulo.A estratégia de Ceni deu
certo e tomou conta nos 45 minutos iniciais,tendo oito finalizações,
contra nenhuma do adversário.
A pressão rubro-negra quase deu
certo aos 25 minutos,quando Gabigol recebeu de frente paraVolpi e
finalizou no fundo da rede. O atacante chegou a comemorar,mas a
arbitragem marcou impedimento
após análise do VAR.
Para o segundo tempo,Ceni sacou Michael e colocou Arrascaeta. Porém, quem fez o gol foi São
Paulo, logo no primeiro minuto.
Gabriel Sara deu belo passe para
Brenner, que, sozinho com Diego
Alves, finalizou deslocando o goleiro: 1 a 0.Mas no lance seguinte o
Flamengo empatou: Bruno Henrique deu bom passe para Gabigol
finalizar, encobrindo Volpi.
Após os gols,aos 9,Diego Alves
caiu no chão e,chorando com dores,foi substituído por Hugo Souza. Já no vestiário ficou constatado que eram “apenas “ câimbras.
Quando parecia o jogo terminaria empatado,aos 42,Hugo Souza
recebeu passe de Léo Pereira e foi
tentar driblar Brenner na pequena área: ducha fria no Fla, que não
vence o São Paulo desde o primeiro turno do Brasileiro de 2017.

Reginaldo Pimenta

Hugo: ‘Todo
mundo erra’
LLApós a partida, Hugo Souza não
fugiu da responsabilidade e deu
entrevista.Embora tenha 21 anos,
o goleiro mostrou muita maturidade nas palavras: “Futebol é todo dia. Pude sair como destaque
do time em vários jogos de forma
positiva.E hoje infelizmente,errei.
A falha vai acontecer. Todo mundo falha, todo mundo erra, todo
mundo é ser humano. Mas o importante é continuar trabalhando para que das próximas vezes
eu não cometa o mesmo erro,que
pode ser fatal, como foi hoje, que
pode definir uma classificação”.

QUARTAS DE FINAL

ontem
Flamengo 1 x 2 São Paulo
Palmeiras 3 x 0 Ceará
Cuiabá 1 x 2 Grêmio
Inter-RS 0 x 1 América-MG
LLQUARTA, DIA 18
16h30: Grêmio x Cuiabá
19h: Ceará x Palmeiras
21h30: América-MG x Inter-RS
21h30: São Paulo x Flamengo
LL

Gabigol foi titular, se movimentou muito e fez dois gols, um deles bem anulado por impedimento
FLAMENGO

1

Diego Alves (Hugo Souza), Matheuzinho,
Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê;Arão
e Gerson;Vitinho (Pedro Rocha), Bruno
Henrique e Michael (Arrascaeta); Gabigol
(Thiago Maia). Técnico: Rogério Ceni

SÃO PAULO

2

Tiago Volpi, Juanfran, Diego, Bruno
Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves,
Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano (Pablo) e Brenner (Léo).
Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã
Juiz: Anderson Daronco (FIFA-RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)
Gols: 2º tempo: Brenner, a 1 minuto e aos 42; e Gabigol, aos 3
Cartão amarelo: Reinaldo

