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Thiago Maia preocupa
Volante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e só deve voltar ao Fla em 2021
LLVENÊ CASAGRANDE

O

técnico Rogério Ceni ainda não completou uma semana de trabalho no Flamengo, mas está tendo que lidar
com o elevado número de jogadores lesionados no grupo. Um deles é o volante Thiago Maia, que
sofreu uma entorse no joelho esquerdo no empate (1 a 1) com o
Atlético Goianiense,no último sábado, e só deve retornar aos gramados em 2021. O jogador, inclusive, foi levado para realizar
exames na tarde de ontem.
Como de praxe, o Rubro-Negro aguarda o resultado da ressonância para confirmar a lesão. Internamente, a notícia caiu como
uma bomba, e a nova comissão
técnica já foi comunicada que a
contusão do volante é grave.
O atacante Pedro é outro que
desfalcará o Flamengo amanhã,
contra o São Paulo, no Morumbi,
pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.O artilheiro
sofreu uma lesão leve na coxa no
jogo da Seleção contra aVenezuela e foi cortado da lista de Tite. Por

precaução e evitar problemas físicos maiores, o jogador já sabe que
ficará fazendo tratamento intensivo no CT Ninho do Urubu.
Gabigol e Diego têm chances
remotas de serem relacionados
para a decisão. O camisa 9 fará
mais uma avaliação médica ainda hoje,enquanto o apoiador treinou com parte do grupo na ativi-
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Gabigol e
Diego ainda
são dúvidas
para o jogo
de amanhã
dade realizada ontem e mantém
otimismo para aparecer na lista
de relacionados por Rogério Ceni.
Os desfalques não param por
aí, uma vez que o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Filipe Luís são as outras baixas contra o São Paulo, que venceu o jogo
de ida, no Maracanã, por 2 a 1, e
precisa de apenas um empate para assegurar a vaga nas semifinais.

Renovação de Hugo emperrada
Em paralelo à negociação pela
renovação do goleiro titular Diego Alves, o Flamengo abriu conversas com os representantes de
Hugo Souza para estender o vínculo do jovem, que recentemente pulou de quarta para segunda
opção no time. A primeira reunião aconteceu no último dia 5,
quando as partes deixaram claro
o desejo mútuo de aumentar o
compromisso do garoto. Na semana passada, o clube fez a primeira oferta de renovação, que
foi rejeitada. Hugo ainda ganha
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salário de “patamar Sub-20”, diferentemente de outros jovens
que renovaram recentemente,
como o zagueiro Natan e os laterais Ramon e Matheuzinho. O
tempo do novo compromisso
ainda não foi discutido — a ideia
é ampliar por mais uma temporada (fim de 2024). O vínculo
atual de Hugo Souza vai até setembro de 2023, com multa de
cerca de R$ 250 milhões de reais
para o exterior e R$ 40 milhões
o Brasil. O goleiro tem 21 anos
e está no clube desde o Sub-15.

Em boa fase com a camisa rubro-negra, Thiago Maia se lesionou no empate com o Atlético Goianiense

