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esportes

Vale vaga na semifinal
Cheio de desfalques, Mengão precisa dar o troco no São Paulo para se classificar

A

pós o empate em 1 a 1 com
o Atlético-GO no Maracanã,o Flamengo volta aos
gramados hoje, às 21h30, no Morumbi, para buscar a primeira vitória sob o comando de Rogério
Ceni e evitar que a eliminação para o São Paulo seja a sua primeira
grande decepção no clube.Com a
derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o
Rubro-Negro terá que vencer por
dois gols de diferença para avançar
à semifinal da Copa do Brasil. Em
caso de vitória carioca por um gol
de margem, a disputa será decidida nas penalidades.
O vencedor do duelo enfrentará Grêmio ou Cuiabá, que decidem a vaga hoje, às 16h30, em
Porto Alegre - os gaúchos ganharam por 2 a 1 na Arena Pantanal.
As outras partidas são Ceará x Palmeiras,às 19h (Porco 3 a 0 na ida),
e América-MG x Inter, às 21h30
(Coelho 1 a 0 na ida).
Ceni não terá Gabigol, Pedro,
Thiago Maia, Filipe Luís e Rodrigo Caio, todos lesionados. Diego
Ribas está em recondicionamento
físico. Everton Ribeiro e Isla atuaram pelas Eliminatórias e é improvável que joguem hoje.
Com a confirmação da grave
lesão no ligamento do joelho esquerdodeThiagoMaia,oFlamengo alinha com o jogador os próximos passos para iniciar o processo
de recuperação.No primeiro momento,o volante e o Departamento Médico acreditam que a opção
de tratamento conservador,sem a
necessidade de cirurgia,é a melhor
escolha e aguardam o aval do Lille,
clube francês que detém os direitos econômicos do atleta.
Há o risco de Thiago fazer o tratamento conservador no CT e em
sua residência por 45 dias,e chegar
à conclusão de que não houve evolução, o que o obrigará a operar.
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Novo mascote do Flamengo

Mascote
Flaronco?
No anúncio da apresentação
do novo mascote, o Flamengo
escreveu ontem na rede social:
“Já está na área pra representar
o Rubro-Negro. Mais forte, mais
rápido. Vamos voar mais alto”.
O porte físico do‘Urubu’,inclusive, gerou brincadeiras de torcedores, que o compararam com
o árbitro gaúcho Anderson Daronco e o batizaram de “Flaronco”.“Esse Urubu tem porte físico
de centroavante, registra no BID
pra jogar”,opinou um internauta.
“Daronco ou muito whey protein?
O futuro dirá”, escreveu outro.
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Bruno
Henrique
é uma das
esperanças
diante do
São Paulo

SÃO PAULO

FLAMENGO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves,
Diego Costa e Reinaldo; Luan,
Gabriel Sara, Igor Gomes e
Daniel Alves; Luciano e Brenner.
Técnico: Fernando Diniz

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

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFAGO) Assistentes: Fabricio Vilarinho
da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos
Sorence (GO)
Horário: 21h30 TV: Globo e SporTV
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