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É pra gritar ‘bicampeão’
Mengão x Voltaço: quem vencer logo mais no Maraca erguerá a Taça Guanabara

N

o treino de ontem,o último
antes do duelo de hoje com
oVolta Redonda,às 19h,no
Maracanã,Rogério Ceni mesclou
o time titular na atividade tática.A
reportagem do MEIA HORA apurou quais foram as novidades na
atividade da véspera da partida
que poderá dar 23ª Taça Guanabara ao Flamengo na história.
A zaga foi formada por Gustavo Henrique e BrunoViana.Com
isso,Willian Arão voltou ao meio-campo. Além dele, João Gomes
foi testado como titular.Na lateral
direita, Matheuzinho ganhou espaço. O técnico manteve a dupla
de ataque formada por Gabigol e
Bruno Henrique. Diego Alves seguiu como titular no gol.
O troféu da Taça GB estará no
Maracanã logo mais. Quem vencer será o campeão. No entanto,
caso o jogo termine empatado, o
troféu voltará ao estádio amanhã,
pois recolocará no páreo o Fluminense, que ficaria dependendo de
uma vitória sobre o Madureira para ser campeão. Mas, caso aconteça empate entre Flamengo e Volta Redonda e o Tricolor tropece, o
Voltaço será o campeão.
Enquanto isso, o goleiro reserva Hugo Souza, de 22 anos, promoveu uma festa clandestina um

NA FINAL DE 2020,
O FLA FEZ 2 A 1 NO
BOAVISTA, GOLS DE
DIEGO E GABIGOL, E
LEVOU A TAÇA GB
Fora do jogo de hoje,o zagueiro
Rodrigo Caio fez exame ontem e
foi detectada uma grande fibrose
na coxa direita, sem lesão. No 2 a 2
diante da Portuguesa, no último
dia 17, ele deixou a partida com
um desconforto no adutor da coxa
direita,o mesmo da lesão anterior.
A sua presença contra o Unión La
Calera, do Chile, terça-feira, pela
segunda rodada da Taça Libertadores, ainda é incerta.

FLAMENGO

VOLTA REDONDA

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo
Henrique, Bruno Viana e Filipe Luís;
Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta
e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra,
Emerson Jr, Luciano Naninho e Alef
Manga; MV e João Carlos.
Técnico: Neto Colucci

Local: Maracanã
Árbitro: Grazianni Maciel Rocha
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Rosa de Oliveira
Espósito
Horário: 19h

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

dia após a conquista da Supercopa do Brasil. O evento aconteceu
emVargem Grande,na Zona Oeste, e durou até o dia seguinte.
Testemunhas contam que estiveram presentes o lateral Matheuzinho,o zagueiro Matheus Thuler,
que pertence ao Flamengo e está
emprestado ao Montepellier, da
França, e o atacante Talles Magno, do Vasco.

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
TV: Fla TV e PPV

Diante de 53.818 pagantes, Gabigol fez o gol do título de 2020, após Diego empatar no primeiro tempo

Esquadrão de Aço tenta repetir a conquista de 2005
L Em dez jogos no Cariocão, o
Volta Redonda soma seis vitórias, três empates e uma derrota,
além de estar invicto no Raulino
de Oliveira. Campanha que faz
o Esquadrão de Aço chegar à última rodada na liderança e dependendo da vitória diante do
Fla para repetir o feito de 2005,
quando bateu o Americano nos

pênaltis na final.
O volante Emerson Jr., que
chegou ao Voltaço no começo do ano, falou sobre o sentimento para a decisão.“Será um
momento muito emocionante. Sempre sonhei jogar contra o Flamengo, ainda mais no
Maracanã e valendo um título.
Era o sonho também do meu

pai e da minha mãe. Infelizmente eles não estão vivos para ver, mas estou aqui para representar os dois e dar o meu
máximo dentro de campo, ajudando meus companheiros e,
quem sabe, até marcando o gol
do título da Taça Guanabara,
que viria para coroar a grande
campanha”, afirmou.

