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Mengão e gol: rotina no Maracanã
Time conta com retrospecto de respeito no estádio para arrancar no Brasileiro: casa cheia e bola na rede
YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

U

m time que planeja ser
campeão brasileiro precisa ser fatal em casa e
indigesto fora. Se o Flamengo ainda não tem conseguido
bons resultados como visitante, pelo menos no Maracanã
é praticamente imbatível:
mais de 75% dos gols do Rubro-Negro em 2019 são como
mandante. Amanhã, é dia de
somar mais alguns para a conta: o time enfrenta o Grêmio
no Maracanã, às 19h, pela 14ª

Mais de 75%
dos gols marcados pelo
Flamengo em
2019 foram
no Maracanã.
O fator casa
é trunfo no
Brasileiro

rodada do Campeonato Brasileiro. Quase 40 mil ingressos já
foram vendidos para o duelo.
Na Copa Libertadores, na
Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, o Flamengo
tem 42 gols, sendo 32 deles
no Maracanã — 76% em casa,
24% fora. O cálculo não leva
em consideração o Campeonato Carioca, já que a maioria
dos jogos foi no Rio.
Com o Maracanã quase
sempre cheio — a média é de
47 mil pessoas em 2019 —, o
Rubro-Negro é o melhor mandante desta edição do Campeo-

nato Brasileiro, com 100% de
aproveitamento (seis jogos e
seis vitórias). Até aqui, foram
19 gols marcados em casa e seis
fora de seus domínios. A ‘artilharia’ afiada já tem números
melhores que os da campanha
do hexacampeonato de 2009.
Naquela época, na 13ª rodada,
o time somava 11 gols em casa
e seis fora.
Os bons números do Flamengo passam diretamente
pela ótima fase de Gabigol. O
atacante é o maior artilheiro
do Brasil, com 22 gols. São 15
na Copa do Brasil, Liberta-

VOCÊ SABIA
Oito pontos
é a diferença
entre o líder
Santos e o
Flamengo,
terceiro
colocado no
Brasileiro

dores e Brasileiro. O jogador
tem, sozinho, 35% de todos os
gols do Rubro-Negro nessas
três competições.
Além de levantar o moral
após a derrota para o Bahia
(3 a 0), no último domingo,
uma vitória amanhã sobre o
Grêmio será importante para
que o Flamengo não perca o
Santos de vista na tabela e se
mantenha firme na briga pelo
título brasileiro. O time paulista é o líder com 32 pontos,
oito a mais que o Rubro-Negro,
terceiro colocado, com 24. O
Palmeiras, vice-líder, tem 28.

Alexandre Vidal / Flamengo

Para não
esquecer a
tragédia

Artilheiro
e zagueiro
fora de ação
NNFundamental na temporada, Gabigol está praticamente
descartado do jogo contra o
Grêmio. Ele ainda se recupera
de lesão na coxa esquerda e
tem feito trabalhos à parte,
ao lado de Lincoln e Rodrigo
Caio, também com problemas
musculares. Reinier deve ser
escalado no lugar de Gabigol, enquanto Thuler entra
na zaga. Os médicos trabalham para que Gabigol jogue
o clássico diante do Vasco. Já
Rodrigo Caio é dúvida até para
a Libertadores, dia 21.
Em entrevista a uma emissora italiana, o ex-vascaíno
Maxi López comentou a possível contratação do amigo
Balotelli. “Não sei se tem interesse em se mudar para o
Brasil. O Flamengo é uma das
equipes mais fortes da América do Sul”, elogiou. Sobre a
negociação, o vice de futebol
Marcos Braz ainda aguarda
um sinal de Balotelli.

Tabela de sucesso
Dos 42 gols marcados
pelo Flamengo no
Brasileiro, Copa do
Brasil e Libertadores,
32 foram no Maracanã
Dos 15 gols feitos
por Gabigol nessas
três competições,
9 foram no estádio
Das 14 vitórias no
Brasileiro, Copa do
Brasil e Libertadores,
11 foram no Maracanã
47 mil é a média de
público do Flamengo
no estádio em 2019

Em recuperação de lesão muscular, Gabigol segue trabalhando à parte no Ninho do Urubu: volta no clássico

NNPassados seis meses do
incêndio que matou dez atletas da base do Flamengo e
deixou três feridos, o clube
chegou a acordos de indenização com apenas três famílias envolvidas no caso. Para
que o assunto não caia no
esquecimento, o ‘Flamengo
da Gente’, grupo formado
por sócios e torcedores, programou uma série de ações
que começou ontem.
“Lançamos a campanha
#NãoEsquecemos. E, a partir do jogo contra o Grêmio,
vamos distribuir adesivos
com esse lema para engajar
a torcida”, disse Guilherme
Salgado, conselheiro do clube e membro do ‘Flamengo
da Gente’. “Ainda há famílias
sem indenização. Queremos
que o Flamengo busque uma
indenização que seja justa e
rápida, para evitar que essas
famílias fiquem na fila durante muitos anos”.

