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o retorno ao Rio de Janeiro após a derrota por
2 a 1 para o Internacional, elenco e comissão técnica
do Flamengo desembarcaram
com a segurança reforçada no
Aeroporto Internacional Tom
Jobim. Apesar da expectativa por protestos, apenas um
pequeno grupo de torcedores
esteve no local e demonstrou
apoio aos jogadores.
Agora amargando a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro
busca forças para se reerguer
na competição que chegou a
liderar com a confortável vantagem de quatro pontos. Insatisfeito com o rendimento
do time, o goleiro Diego Alves não vê justificativas para
o mau momento.
“Não temos que ficar procurando desculpas ou ficar falando porque perdeu. Temos
que encontrar uma solução
trabalhando dentro do nosso
CT e vamos tentar fazer isso
para que a gente possa conseguir reverter essa situação”,
afirmou o goleiro.
O ponto positivo da derrota
para o Colorado foi o primeiro
gol de Vitinho com a camisa do
Flamengo. Contratação mais
cara da história do clube, o jogador não vê muitos motivos
para comemorar, já que deixou
o Beira-Rio com a derrota.
“É o que esperam de mim,
mas o resultado não veio, então não muda muito. Acho
que era mais importante o
Flamengo vencer do que eu
fazer o gol. A gente teve resultado negativo, mas no fim de
semana temos chance de vencer de novo”, disse o camisa 14.
Depois do dia de folga, o
elenco retorna hoje aos trabalhos no Ninho do Urubu. Para
o duelo com a Chapecoense,
amanhã, às 21h, no Maracanã,
Barbieri terá a volta de Diego,
que estava suspenso, e de Réver, que não atuou contra o
Inter por motivo contratual.
Lucas Paquetá e Cuéllar, com
as seleções brasileira e colombiana, respectivamente, seguem fora do time.
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Tem que
colocar
o pé na
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Mudança de
esquema agrada,
mas finalizações
deixam a desejar
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Mauricio Barbieri está sob pressão no Flamengo depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro

Flamengo
não encontra
desculpas
para má fase
Time não encara protestos na chegada
ao Rio. ‘Temos que achar uma solução
trabalhando’, garante Diego Alves

TORCIDA SENTE
MAU MOMENTO
NNO Flamengo divulgou ontem que 21 mil ingressos foram vendidos para o duelo
com a Chapecoense, amanhã, no Maracanã. Com média de público de 48.555, a
partida deve ter um número
inferior de torcedores, reflexo
da queda de rendimento do
time no Brasileiro.
Já para o confronto com
o Corinthians, na próxima
quarta-feira, também no
Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o
clube anunciou a venda de
mais de 30 mil ingressos.

vitória não veio, mas
a atuação do Botafogo no empate em 1 a
1 com o Cruzeiro, no Nilton
Santos, foi considerada satisfatória pelos jogadores e
o técnico Zé Ricardo. A opção do treinador por armar
o time com três volantes
(Jean, Bochecha e Lindoso),
bem parecido com o esquema que fez sucesso nas mãos
de Jair Ventura, deixou o
time mais sólido.
“A questão de formação
é o professor que decide.
Cada jogo é uma estratégia.
Se precisar, vamos jogar assim de novo no domingo”,
disse Bochecha, que, para
o duelo com o Fluminense,
no Maracanã, espera mais
eficiência nas finalizações.
“Falta sorte. Mas também foi mérito do Fábio
(goleiro do Cruzeiro). Teve
uma bola muito perto do
gol, muito rápida, e ele defendeu. Criamos, mas não
conseguimos vencer. É
caprichar um pouquinho
mais que o gol vai sair”, destacou o volante, que deve
seguir no time por causa da
suspensão de Jean pelo terceiro cartão amarelo.
DÍVIDAS QUITADAS

O clube pagou as dívidas
pendentes com jogadores
e funcionários, referentes a
julho. Os débitos eram relativos a direitos de imagem
e parte dos salários.

