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esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão
Hoje
Copa do Brasil
Quarta

Atlético-GO
São Paulo

21h30
21h30

Maracanã
Morumbi

LLREVANCHE DIANTE DO DRAGÃO

Hoje é dia de virar líder
Além de vencer o Atlético-GO, Mengão precisa secar o Internacional e o Galo

N

as últimas três rodadas
do Brasileirão, o Flamengo enfrentou concorrentes ao título e somou apenas um
ponto (Inter-RS 2 a 2, São Paulo 4
a 1 e Atlético Mineiro 4 a 0). Hoje,
às 21h30, no Maracanã, diante do
Atlético Goianiense, o Mais Querido tem a chance de fazer as pazes
com a vitória.Mas todo cuidado é
pouco: em agosto, ainda sob o comando de Domènec Torrent, o
Dragão venceu por 3 a 0.
Agora, sob nova direção, a
equipe de Rogério Ceni pode até
assumir a liderança nesta rodada.
Para isto, além de vencer hoje, o
Flamengo precisará secar o Inter e
o Atlético-MG,que jogam fora de
casa contra Santos e Corinthians,
respectivamente.
Sem o meia Everton Ribeiro,
o atacante Pedro e o lateral chileno Isla, que estão servindo suas
seleções nas Eliminatórias para a
Copa de 2022, o Flamengo pode
contar com a volta de Arrascaeta
ao time titular.O uruguaio começou no banco, quarta-feira passada, na derrota por 2 a 1 para o São
Paulo, pela Copa do Brasil.
Diante do Tricolor Paulista,
Gabigol teve boa movimentação
após ter ficado fora da equipe titular desde o fim de setembro,quando sofreu uma lesão no tornozelo.Além disso,o atacante encerrou

Gabigol é um
dos maiores
goleadores
dA HISTÓRIA DA
Copa do Brasil
Agora, Gabigol é um dos 15
maiores goleadores de todos os
tempos da Copa do Brasil, empatado com Ricardo Oliveira,França
e Magno Alves. Romário, com 36,
lidera a lista, seguido de Fred (34),
Viola (29), Oséas (28), Paulo Nunes (28),Dodô (26),Luís Fabiano
(25), Evair (24), Gérson (23),Alecsandro (23), Deivid (23) e Marcelinho Carioca (23).
Na quarta que vem, no Morumbi,o Flamengo precisará vencer o São Paulo por dois gols de diferença para ir às semifinais.

FLAMENGO

ATLÉTICO-GO

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo
Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian
Arão, Gerson e Arrascaeta; Vitinho,
Gabigol e Bruno Henrique.
Técnico: Rogério Ceni

Jean; Dudu, Gilvan, Oliveira (João Victor) e Nicolas; Marlon Freitas, Willian
Maranhão e Gustavo Ferrareis; Janderson, Chico e Zé Roberto.
Técnico: Marcelo Cabo

Local: Maracanã
Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha
de Matos (FIFA-BA) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE) Horário: 21h30
TV: Premiere

Alexandre Vidal/Flamengo

um jejum de dois meses sem estufar as redes - a última vez havia sido contra o Fluminense, no dia 9
de setembro.
Esse foi o primeiro gol de Gabigol nessa edição da Copa do Brasil,
mas o seu 22º na história da competição. O camisa 9 já foi artilheiro da disputa três vezes: em 2014,
2015 e 2018, todas pelo Santos,
clube onde foi revelado.
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Ceni não terá o meia Everton Ribeiro, o atacante Pedro e o lateral Isla, mas Arrascaeta volta ao time titular

Domènec Torrent vai ao Ninho e Diego agradece
LLO treinador espanhol Domènec Torrent e sua comissão técnica estiveram no Ninho do
Urubu nesta semana, após terem as demissões oficializadas
pela direção do clube na segunda-feira passada. Ontem,
o meia Diego postou uma foto
de agradecimento e despedida
ao lado de Dome, do auxiliar

Jordi Guerrero e do preparador
físico Julian Jimenez. “Muito
obrigado, meus amigos. Desejo o melhor para todos vocês!”,
publicou o camisa 10 do Flamengo, que teve o post compartilhado por Dome Torrent.
No próximo dia 24, na Argentina, o time de Rogério Ceni fará
o jogo de ida contra o Racing, pe-

las oitavas de final da Libertadores. Ontem, segundo o site UOL,
a Conmebol entrou em contato com a CBF para que não seja marcada nenhuma partida
do Brasileirão no dia da final da
competição continental, em 30
de janeiro, no Maracanã, mesmo
se não tiver time brasileiro classificado para a decisão.

