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Se balançar a
rede hoje, Fred
alcançará pelo
Fluzão uma
marca histórica

Rumo ao gol
M

400

ais do que Libertadores
ou o próprio Cariocão,o
torcedor do Fluminense vive a expectativa de comemorar hoje o gol 400 de Fred na carreira. Com 399, o ídolo terá mais
uma oportunidade contra o Nova Iguaçu, às 18h no Maracanã. E
se depender de seu retrospecto de
início de temporada, os tricolores
não vão esperar muito pela marca.
Com quatro gols em três partidas, Fred repete o desempenho
de outros inícios de temporada recentes por Cruzeiro (4 gols em 5
jogos) e Atlético-MG (16 gols em
13 partidas). “Na verdade, não

penso nisso (gol 400). Lógico que
o pessoal me manda,a torcida está
mais ansiosa que eu (risos). Acho
que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente”,declarou Fred
após chegar mais perto da marca,
ao fazer o gol 399 contra o Macaé.
Manoel pode pintar
O zagueiro Manoel está de
saída do Cruzeiro após se reunir ontem com a comissão técnica e a diretoria e pedir para
fechar com o Fluminense. A
tendência é que o desembarque no Rio seja amanhã para
os exames médicos.

FLUMINENSE

NOVA IGUAÇU

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas
Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê;
Luiz Henrique, Kayky e Fred.
Técnico: Roger Machado

Luis Henrique; André Santos, Digão,
Rafinha, Gilberto; Abuda, Vandinho,
Dieguinho; Yan, Canela e Raphael Carioca. Técnico: Carlos Vitor

Local: Maracanã
Árbitro: Alexandre Vargas
Tavares de Jesus
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira
Espósito e Lilian da Silva Fernandes Bruno
Horário: 18h TV: PPV

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: Evaldo José
Comentarista: Gerson

Campeão dos campeões
F

lamengo, campeão brasileiro, e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, em
jogo único em Brasília, às
11h, se não houver impedimento legal de última hora.
Faço a ressalva porque vivemos na era do abre e fecha, do
pode e não pode, em irritante demonstração de falta de
critério e bom senso. Havendo, deve dar jogão. São duas
forças com características diferentes. Flamengo tem melhor elenco, equipe mais forte, mais envolvente e aguda.
Seu ponto fraco é a recompo-

VASCO MIRA
MARACANÃ
O Vasco protocolou seu interesse em participar da licitação que o
Governo do Estado deve promover ainda este ano pela administração do estádio do Maracanã.
O presidente cruzmaltino, Jorge
Salgado, admitiu uma parceria
com Flamengo e Fluminense. O
clube da Colina fechou compromisso de intenções com a WTorre para reforma de São Januário,
com ampliação da capacidade do
estádio para 43 mil pessoas, em
obras que começariam em agosto com previsão de dois anos de
duração. Daí o interesse.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

sição defensiva, se expõe na
ânsia de atacar. O Palmeiras,
traiçoeiro, com bom sistema
defensivo, tendo como ponto forte os contra-ataques rápidos pelos lados do campo.
Nas áreas técnicas, Rogério
Ceni (foto) com vantagem sobre Abel Ferreira ainda analisando o grupo à procura do
time ideal, o toque final para
alcançar o que chama de futebol romântico/pragmático. Favoritismo não é certeza de vitória. Embora seja um
encontro de campeões, acho
que vai dar Flamengo.

PEDALADAS
Não para em pé a ideia
de denunciar o atacante
Luiz Adriano, do Palmeiras, ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), por
ter deixado ambiente de
quarentena sabendo estar
contaminado pelo coronavírus. Além de não figurar
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L

como infração no Código,
não cabe a Justiça Desportiva a missão de patrulhar.
L O Flamengo precisa de
um goleiro. Diego Alves precisa de tempo para conseguir se livrar dos
problemas com as lesões
que o afligem.

BOLA DENTRO

Neymar jogou como nos bons tempos e colaborou com passes geniais
para Mbappé e Marquinhos em dois
dos três gols do PSG nos 3 a 2 sobre
o todo poderoso Bayern de Munique.
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BOLA FORA

O que aconteceu com Grêmio, impedido de jogar no Equador pela Libertadores, tocou alerta na Conmebol,
que tem Copa América e Eliminatórias
pela frente para tocar.
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