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esportes
Divulgação

LLDEPARTAMENTO MÉDICO CHEIO

Tempo para curar
os lesionados
Fla tenta ter Isla, Pedro e Rodrigo Caio na Liberta

U

m dia depois do compromisso de ida das oitavas de
final da Libertadores da
América (1 a 1), contra o Racing,
da Argentina, em Avellaneda, o
Flamengo se apresenta hoje já de
olho na partida de volta,terça-feira,no Maracanã.Como folgará no
final de semana pelo Campeonato
Brasileiro,uma vez que o jogo contra o Grêmio foi adiado, o departamento médico terá tempo para
tentar colocar Isla, Pedro e Rodrigo Caio à disposição de Ceni.
O lateral-direito sentiu dores
na coxa esquerda durante o aquecimento na Argentina.A maneira
como Isla reclamou das dores e como se jogou no chão preocupam o

clube.O chileno deve ir ao Centro
de Treinamento na tarde de hoje,
mesmo em dia de folga, para fazer tratamento. Caso contrário, o
processo será feito em sua residência.Até a publicação desta reportagem,ainda não estava previsto que
o jogador realizasse exames médicos para saber a gravidade do problema, o que pode mudar a qualquer momento.
A situação de Rodrigo Caio
também preocupa, e o zagueiro
é dúvida para terça que vem. Sem
disputar uma partida desde o dia
13 de outubro, quando representou a Seleção, o defensor retornou ao Rubro-Negro lesionado.
Quando estava perto de voltar à

lista de relacionados sofreu uma
lesão na panturrilha direita.
Até semana passada, Rodrigo
Caio sentia leves dores no local
da contusão, que ainda estava em
processo de cicatrização. O tempo é curto, mas pessoas ligadas ao
jogador têm um fio de esperança
para ver o camisa 3 à disposição de
Rogério Ceni para a Libertadores.
O caso de Pedro é mais tranquilo.Em fase final de recuperação de
uma lesão muscular na coxa, sofrida quando servia à Seleção Brasileira, o atacante deve começar a
trabalhar com bola nesta semana e
tem“boas chances”,segundo uma
fonte da reportagem,de retornar a
tempo de pegar o Racing.

Expulso no banco, Natan nega xingamento
LLO zagueiro Natan, expulso
no banco de reservas durante
a partida contra o Racing, usou
ontem as suas redes sociais para tentar explicar a confusão.
Ele negou que tenha xingado o
árbitro Alexis Herrera, como o
venezuelano relatou na súmula — o problema aconteceu aos
38 minutos do segundo tem-

po —, e disse ter sido escolhido
aleatoriamente para receber o
cartão vermelho de graça.
“Gostaria de me posicionar
deixando claro para todos que
em nenhum momento xinguei o
juiz. Quem me conhece sabe que
jamais iria fazer isso ou algo do
tipo, mas Infelizmente fui escolhido aleatoriamente pra receber

o vermelho, que me deixou fora
da próxima partida. Peço desculpas a todos, mesmo sem entender até agora tudo que aconteceu. Estou triste com o cartão,
mas bola para frente, seguir firme e trabalhando”, destacou o
jogador. Na súmula, o árbitro
acusou o atleta rubro-negro de
chamá-lo de ‘filho da p...’.

O chileno Isla é quem mais preocupa os médicos do Mengão

