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LLDÚVIDAS PARA QUARTA-FEIRA

Problemas no Fla
Thiago Maia, Pedro e Gabigol estão lesionados

O

Flamengo informou
no início da tarde de
ontem que o volante
Thiago Maia e os atacantes Pedro e Gabigol estiveram no CT
Ninho do Urubu e já iniciaram
tratamento. O trio é dúvida para enfrentar o São Paulo, pela
Copa do Brasil, quarta-feira, às
21h30, no Morumbi. O RubroNegro terá de vencer por dois
ou mais gols de diferença para avançar às semifinais - vitória por 1 a 0, 2 a 1 ou 3 a 2, por
exemplo, leva a decisão da vaga
para os pênaltis.
Pedro foi cortado da Seleção
Brasileira após sentir uma lesão muscular na coxa durante
treinamento no sábado. Já Gabigol e Thiago Maia se lesionaram no empate em 1 a 1 com o
Atlético-GO, no Maracanã. O
camisa 9 sentiu dores na posterior da coxa direita, enquanto o
volante sofreu uma entorse no
joelho direito.
No confronto com o São
Paulo, o Flamengo tentará a
primeira vitória sob o comando de Rogério Ceni. Até o momento, o treinador obteve apenas uma derrota e um empate.
Libertadores
Adversário do Flamengo
nas oitavas de final da Libertadores, o Racing-ARG vive um
momento conturbado, com
três derrotas em três partidas
no Campeonato Argentino
(Tucuman 4 a 1, Unión Santa

Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol faz tratamento na coxa direita para tentar pegar o São Paulo

Fé 2 a 0 e Arsenal Sarandí 2 a 0).
No entanto, o técnico Sebastian Beccacece disse que aposta na recuperação da equipe no
duelo com o Rubro-Negro.
“Vamos botar toda a energia no nosso objetivo principal,
que é a Copa Libertadores. Vamos focar nisso e vermos como uma oportunidade para

sair dessa situação angustiante. Temos que pensar no Flamengo”, afirmou.
Nesta quinta, diante do Tucuman, o Racing poupará os titulares visando à partida contra o Flamengo, no próximo
dia 24, às 21h30, em Avelaneda. O jogo da volta será no Maracanã, no dia 1º de dezembro.
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