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Volta Redonda 21h05
La Calera
21h30

Maracanã
Chile

Altitude é ôto patamá
Bruno Henrique tem a receita pro Mengão driblar hoje os 2.850 metros de Quito

C

om 100% de aproveitamento, o Flamengo disputa hoje, às 21h30, contra a LDU,
no Equador, a terceira rodada da fase de grupos
da Libertadores. O time
equatoriano conquistou
a competição em 2008 e a
Sul-Americana em 2009,
batendo o Fluminense nas
duas finais,além de ser Bi da
Recopa (2009-10).
A delegação desembarcou na noite de domingo
em Quito, onde a temida altitude será um outro
adversário. Para o atacante Bruno Henrique, o Rubro-Negro deve manter
sua postura e não se assustar com os 2.850 metros
acima do nível do mar.
“Sabemos que há o fator
da altitude, que temos que
saber lidar e jogar compacto, sair na hora certa nos
contra-ataques. Nas oportunidades que acontecerem,temos que matar”,dis-

Bruno Henrique será titular
na partida de hoje contra a
LDU, pela Libertadores

LDU

FLAMENGO

Gabbarini; Pedro Pelarza, Franklin
Guerra, Moisés Corozo e Christian
Cruz; Lucas Piovi, Jordy Alcivar e Matías Zunino; Billy Arce, Adolfo Muñoz e
Borja. Técnico: Pablo Repetto

Diego Alves; Isla, Arão (Bruno Viana),
Gustavo Henrique e Filipe Luís; João
Gomes (Hugo Moura), Diego, Éverton
Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Casa Blanca
Árbitro: Esteban Ostojich-URU
Assistentes: Nicolaras Taran-URU e
Martin Soppi-URU
Horário: 21h30
TV: SBT

traz recordações positivas
para o Flamengo. As duas
equipes fizeram parte do
mesmo grupo na campanha de 2019, que terminou com o título rubro-negro. Os cariocas
perderam em Quito por
2 a 1 e venceram no Maracanã por 3 a 1.
Invicta com quatro vitórias e seis empates no
Campeonato Equatoriano, a LDU ocupa a quarta
colocação, atrás de Emelec, Barcelona de Guayaquil e Mushuc Runa.
Na Libertadores, a
LDU soma 4 pontos, dois
a menos que o Fla. Unión
La Calera-CHI (1) e Vélez-ARG (0), que completam o grupo, duelam hoje, às 19h15, no Chile.

se Bruno Henrique à FlaTV.
Famoso pela declaração
‘ôto patamá’ (outro patamar), BH aposta que a
LDU vai imprimir um ritmo forte. “É para cansarmos mais rápido e eles fazerem o jogo deles. Temos
que estar bem fisicamente
e saber conduzir o jogo na
hora certa”, completou.
O técnico Rogério Ceni
não vai contar com o zagueiro Rodrigo Caio e o apoiador Gerson, lesionados. O
Flamengo deverá ter Gustavo Henrique e João Gomes,
respectivamente,em seus lugares. Bruno Viana e Hugo
Moura correm por fora.
Oreencontrocom aLDU

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: José Carlos Araújo
Comentarista: Washington Rodrigues

Casão elogia Pedro: ‘Pode ser o cara do Brasil na Copa’
L O comentarista Walter Casagrande cobrou de Tite a presença do atacante Pedro, do
Flamengo, nas próximas convocações da Seleção Brasileira.
Para o ex-jogador, o artilheiro
rubro-negro pode ser “o cara”
do Brasil na Copa de 2022.
“Pedro é um atacante fantástico. Tem diversas alterna-

tivas para finalizar, com plena
noção de espaço. Um jogador
que demonstra frieza para concluir, bate muito bem com os
dois pés. É o melhor centroavante do Brasil na atualidade.
Tite deveria continuar convocando Pedro para a Seleção. Jovem e com um talento imenso,
ele pode ser “o cara” do Brasil

se for para a Copa do Mundo
de 2022”, disse Casão, durante
o Globo Esporte de ontem.
O comentarista também
acredita que Gerson é outro
que merece uma chance com
a Amarelinha. “Isso também
vale para Gerson, hoje é o melhor meio-campista brasileiro”,
afirmou.
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