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esportes

LLMACHUCADOS

Três desfalques certos
Gabigol, Pedro e Filipe Luís não voltam ao Flamengo amanhã, contra o Coxa

A

Copa do Brasil é passado
no Flamengo, que iniciou
na tarde de ontem a preparação para enfrentar o Coritiba,amanhã,às 19h,no Maracanã,
pelo Brasileirão. Os atacantes Gabigol e Pedro, assim como o lateral-esquerdo Filipe Luís,que se recuperam de lesões musculares,são
desfalques. O trio é dúvida para o
duelo com o Racing,terça-feira,na
Argentina,pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
Gabigol acusou o problema na
coxa direita durante o empate em
1 a 1 com o Atlético-GO, sábado,
e desde então faz tratamento intensivo. Filipe Luís está no departamento médico desde o dia 8,
quando sentiu a contusão na coxa direita,e vive a mesma situação.
Já Pedro teve o problema também
na coxa direita quando estava servindo à Seleção Brasileira.
O caso dos três é menos grave
se for comparar com o problema
de Rodrigo Caio.O zagueiro se recupera de uma contusão na panturrilha direita, está descartado
do jogo contra o Racing e é dúvida na partida da volta com os argentinos, no dia 1º de dezembro,
no Maracanã.
Por outro lado, o meia Diego,

Ex-vascaíno
está na mira

DELEGAÇÃO
DRIBLA O
PROTESTO DOS
TORCEDORES
NO GALEÃO
derrotas (São Paulo 4 a 1 e Atlético
Mineiro 4 a 0) e dois empates (Inter 2 a 2 e Atlético-GO 1 a 1).
A pressão aumentou após a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil,tanto que cerca de 200
torcedores foram aoAeroporto do
Galeão para aguardar o desembarque da delegação do clube carioca.
No entanto, a comissão técnica e
os jogadores saíram pelo terminal de cargas,fugindo do protesto.

Ruim da cabeça, doente do pé
LLAo comentar a derrota de 3 a 0 e
a eliminação diante do São Paulo,
o técnico Rogério Ceni afirmou
que o jogo do Morumbi foi semelhante ao do Maracanã na semana
passada.“O Flamengo dominou
o primeiro tempo e teve oportunidades. Infelizmente o momento faz com que a bola passe próxima do gol e não entre.Na primeira
oportunidade do São Paulo,saiu o
gol.Aí entra o lado psicológico que
acaba atrapalhando todo o esfor-
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entregue à preparação física após
se recuperar de uma lesão na coxa,
tem boas chances de ser relacionado para a partida contra o Coxa.A
comissão técnica de Rogério Ceni
deve bater o martelo para o retorno do camisa 10 no treino de hoje.
A última vitória do Flamengo pelo Brasileirão foi no dia 18
de outubro, sobre o Corinthians,
por 5 a 1. De lá pra cá, foram duas

ço.Aí tem o desgaste, tudo que temos enfrentado”, afirmou.
Sobre as próximas partidas,
principalmente a de ida das oitavas da Libertadores, Ceni mostrou preocupação com o psicológico da equipe. “Não só tem
como recuperar o elenco para
a Libertadores, como faremos.
Mas o maior problema está na
cabeça. Precisamos recuperar isso. Sofremos dois gols parecidos
e o time sente muito”, disse.

Gabigol corre contra o tempo para enfrentar o Racing, terça-feira

LLCom a contusão de Thiago Maia,
que só volta em 2021 após sofrer
uma lesão ligamentar no joelho
esquerdo, torcedores do Flamengo pediram a contratação de um
jogador para repor a ausência do
camisa 33 rubro-negro. Um dos
nomes citados foi o do brasileiro Danilo Barbosa, cria do Vasco
e atualmente no Nice, da França.
O nome de Danilo Barbosa já
havia sido sondado pelo Flamengo em outras oportunidades,mas
não passou disso. Outros clubes
brasileiros demonstraram,recentemente, interesse na contratação
do volante.O Palmeiras,em janeiro deste ano, e o Red Bull Bragantino, na última janela de transferências. O Massa Bruta, inclusive,
fez uma proposta que mexeu com
o jogador: uma boa base salarial e
contrato de cinco temporadas.
Danilo tem contrato com o
Nice até junho de 2023. Além da
equipe francesa e do Vasco, o volante já passou por, Braga e Benfica, de Portugal,Valencia, da Espanha, e Standard Liège, da Bélgica.

Daniel Alves manda recado ao meia Gerson
LLNas últimas semanas, o Flamengo encarou o São Paulo três vezes
e perdeu todas. Ontem, o craque
são-paulino Daniel Alves usou o
Stories do Instagram para falar
sobre o duelo à parte com o meia
rubro-negro Gerson: “Alto nível
de competição e máximo respeito sempre”.
Os dois promoveram disputas
firmes, com duras faltas e alguns
desentendimentos.No último jogo,Gerson acertou um chute,sem

intenção, no rosto de Dani, que
caiu no gramado. Automaticamente,o meia foi pedir desculpas.
O que também deu o que
falar foi a aglomeração de torcedores do São Paulo nos arredores do Morumbi antes da
partida contra o Flamengo. No
programa ‘Os Donos da Bola’
de ontem, o ex-jogador Neto, que já teve Covid-19, discordou da atitude dos torcedores tricolores. “Todas essas

pessoas podem levar a Covid
para a mamãe, para o papai.
No futebol, o que nós estamos
vendo é o absurdo do absurdo
do absurdo. A gente não pode
concordar com uma coisa dessa, independente do resultado.
(...) A gente não pode achar
que isso é normal”.
As semifinais da Copa do
Brasil entre São Paulo e Grêmio serão disputadas em dezembro, nos dias 23 e 30.

