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Alexandre Vidal / Flamengo

LLSUSPENSO PELO TERCEIRO AMARELO

Sem Gerson, Ceni
quebra a cabeça
Pela primeira vez desde que assumiu o Mengão,
treinador não poderá contar com o volante

P

ela primeira vez desde
que assumiu o Flamengo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar o volante
Gerson, suspenso pelo terceiro
cartão amarelo. Na partida de
segunda-feira, contra o Goiás,
às 20h, fora de casa, ele terá que
usar uma formação inédita no
meio-campo. Até aqui, somente Gerson e Bruno Henrique
iniciaram todos os 12 jogos sob
o comando de Ceni.
A tendência é que Diego Ribas seja o escolhido para ser titular com Ceni pela primeira
vez, de acordo com informação do Lance. Ele jogaria mais
recuado, ao lado de Arão, com
Arrascaeta e Everton Ribeiro
completando o setor. No último jogo, quando Arão foi para a zaga, Diego desempenhou
função semelhante. Outra opção seria a entrada do garoto
João Gomes.
Há ainda uma terceira possibilidade, mais remota. O recuo de Everton Ribeiro para a

função de Gerson, com a entrada de Gabigol formando o trio
ofensivo com Pedro e Bruno
Henrique, formação que o Flamengo jamais usou de início.
Pressionado e com os números muito desfavoráveis,
com aproveitamento de apenas
44,4% dos pontos, Ceni sabe que
a vitória é fundamental para que
siga no comando do time e torne
o ambiente mais leve. Até aqui,
foram quatro vitórias, quatro
empates e quatro derrotas.
Pichações na Gávea
Depois da manifestação de
terça-feira no Ninho do Urubu, ontem foi a vez de os muros
da Gávea serem pichados por
insatisfeitos com o atual momento do clube. Os alvos foram o técnico Rogério Ceni e
o vice de futebol Marcos Braz.
Entre as fraes escritas, estavam “Fora Ceni”, “Fora Braz”,
“Time frouxo” e “Respeita nós”.
Braz é um dos maiores defensores do trabalho do técnico.

Alvo do Fla de
volta à Raposa
O lateral Orejuela chegou a
Belo Horizonta para se reapresentar ao Cruzeiro. O jogador,
que estava emprestado ao Grêmio, vai continuar o tratamento de lesão na coxa na Toca da
Raposa. Com algumas sondagens, entre elas a do Flamengo,
disse que espera definir seu futuro em breve.
“Quero resolver minha carreira rápido. Ver o que vai acontecer. Mas, primeiro, tenho que
me recuperar da lesão. Eu, agora,
tenho que tratar a minha lesão e
esperar para ver com o Cruzeiro para definir a minha carreira”,
disse Orejuela ao site globoesporte.com.“Eu estou tranquilo porque sei que fiz as coisas bem no
Grêmio e agora voltei e estou à
disposição do Cruzeiro, que é o
meu clube. É esperar que tudo se
resolva”, afirmou o colombiano.

LL

FINAL BRASILEIRA NA LIBERTADORES
Ivan Storti / Santos FC

O SANTOS fez uma atuação de gala
na noite de ontem, na Vila Belmiro, venceu os argentinos do Boca Juniors, por
3 a 0, e vai disputar pela quinta vez na
história a final da Libertadores. Após o
empate sem gols na ida na Bombonera, Diego Pituca, Soteldo e Lucas Braga marcaram os gols da classificação.
A decisão será no próximo dia 30, no
Maracanã, contra o Palmeiras, que na
terça eliminou o River Plate-ARG.

LL

Diego é o favorito a substituir Gerson contra o Goiás, segunda-feira

