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L PEQUENINO BRILHA MAIS UMA VEZ!

No sufoco e nada passou
Mengão vence Defensa por 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas da Libertadores

A

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

aguardada estreia de Renato Gaúcho no comando
do Flamengo não teve a leveza de uma partida de futevôlei,
na Praia de Ipanema,mas foi com
o pé direito. Com atuação abaixo
da crítica, o Rubro-Negro contou
com apresentação em alto nível de
DiegoAlves para confirmar a vitória,por 1 a 0,sobre o Defensa y Justicia, ontem, em Florencio Varela,
província de Buenos Aires.
Apesar do sofrimento, o gol de
Michael,garantiu uma importante vantagem no primeiro confronto pelas oitavas da Libertadores.A
volta será na próxima quarta, às
21h30, no Maracanã.

DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain; Frías, Juan Rodríguez e Cardona; Matías Rodríguez, Loaiza, Escalante e Alexis Soto; Rotondi (Meretiel),
Walter Bou (Lucas Barrios) e Contreras
(Hachen).
Técnico: Sebastián Beccacece

Não foi a estreia dos sonhos de
Renato.Com Rodrigo Caio,Diego
e Bruno Henrique machucados,o
treinador ainda teve o desfalque de
Willian Arão, suspenso.
Na tentativa de minimizar as
baixas, apostou numa alteração
tática que não encaixou no pri-

Michel comemora o gol que deu a vitória ao Fla com Renato Gaúcho

meiro tempo.A começar pela dupla Thiago Maia/João Gomes,que
deixou a defesa exposta. Seja pela
falta de combatividade ou temerários erros na saída de bola.
A formação 4-2-3-1 foi outra novidade que não funcionou. Na prática, Gabigol ficou

DADÁ NAÇÃO

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo
Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João
Gomes e Thiago Maia (Piris da Motta);
Everton Ribeiro (Pedro),Arrascaeta (Bruno Viana) e Michael (Vitinho); Gabigol.
Técnico: Renato Gaúcho

A diretoria do Flamengo solicitou ontem,junto à Secretaria Municipal de Saúde, a liberação de
10% da capacidade de público no
Maracanã para a partida contra o
Defensa y Justicia,pela Libertadores,na próxima semana.Em nota,
o clube afirmou que utilizou como base o protocolo adotado na
final da Copa América.
O prefeito Eduardo Paes, deu
sinais de que não vai autorizar ao
indicar arrependimento por permitir público na decisão da competição sul-americana.
“Na hora que não dá certo,
você se arrepende, é óbvio. E
foi um erro. A gente autorizou
e, por isso, o arrependimento.

isolado, com Everton Ribeiro
e Michael abertos pelos lados e
Arrascaeta centralizado. Mas aí
Renato contou com a sorte e a
estrela de Michael, que marcou
aos 20 minutos do 1º tempo. Depois, não passou nada pela Nação e por Diego Alves. Ufa!

Não era uma estrutura simples
para organizar e estamos avaliando isso”, disse, em entrevista à Globo News.
Apesar de ter feito o pedido, o
Fla está ciente de que não receberá o aval. A tendência é que o segundo confronto contra o Defensa y Justicia seja confirmado para
o Mané Garrincha, em Brasília,
com a presença de público.
O Governo do Distrito Federal deve publicar hoje o decreto que autoriza o público
nos estádios com capacidade
de 25% do total. Só poderão
acessar o estádio torcedores vacinados contra covid-19 (duas
doses ou Janssen) e testados.

Volante do Lyon pode pintar no Ninho

FALA, RUBRO-NEGRO!
NÃO passou NADA
durante o jogo.
Mano Didi, que tá
todo bobinho, nem
pode ler isso. E a
cara de perdidão do
Renato, do tipo!?
“Me salva, Jesus!”.
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Diretoria quer torcida no Maracanã

FALA,

NÃO QUERIA ADMITIR, MAS

FLAMENGO

Local: Estádio Norberto Tomaghello. Juiz: Eber Aquino (PAR)
Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Johnny Bossio (PAR)
Gol: 1º tempo: Michael (20 minutos)
Cartões amarelos: Contreras e Escalante (Defensa y Justicia); Hugo Moura, Gustavo Henrique e Piris da Motta (Flamengo)

L

PARA A PARTIDA
DA VOLTA, RENATO
ESPERA CONTAR
COM OS TITULARES
QUE ESTÃO NO DM

0

O Fla está próximo de acertar a
contratação do volante Thiago
Mendes. Ontem, o Lyon se mostrou receptivo ao empréstimo do
jogador e as partes discutem as
cláusulas para dar um desfecho
positivo à negociação.
O clube francês negocia que
o empréstimo seja com compra
obrigatória, caso Thiago atinja

L

algumas metas estipuladas em
contrato. O jogador já manifestou o desejo de jogar no Mengão.
Enquanto tenta reforços, a diretoria recusou uma proposta de
empréstimo da Chapecoense pelo lateral-esquerdo Ramon, de 20
anos.Em sua apresentação,Renato Gaúcho falou sobre a sua facilidade de trabalhar com jovens.
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