ATAQUE 5

o dia I Domingo, 11.8.2019
TÉCNICO | Jorge Jesus | O time do Flamengo fez uma boa exibição
no Maracanã. Diante dos reservas do Grêmio, foi muito organizado,
não se assustou com o empate e mereceu a vitória
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A

vitória do Flamengo sobre o Grêmio, por 3 a 1,
no Maracanã, mostrou
a importância de ter jogadores
que fazem a diferença. Ainda
que o time não esteja completamente entrosado, há quem
desequilibre. Um deles é Arrascaeta, que deu o passe para
o primeiro gol — de Willian
Arão —, e fez o segundo. Everton Ribeiro anotou o terceiro,
e Rafael Galhardo, de pênalti,
descontou. O triunfo, aliado à
derrota do Santos para o São
Paulo por 3 a 2, reduziu a cinco
pontos a distância para o líder.
Jorge Jesus escalou Berrío
no lugar de Everton Ribeiro,
preocupação para não forçar
demais o camisa 7, que só entrou na etapa final. O jogo começou movimentado, o que
significa que o Flamengo atacou, mas deu espaços. O time
de Renato Gaúcho abusou dos
contra-ataques pelas laterais.
Mas, numa equipe de qualidade, um simples toque faz a diferença. Aos 28, Arrascaeta deu
belo passe para Arão, que bateu de primeira dentro da área
para abrir o placar.
O Grêmio recuou, e o Flamengo tinha tudo para levar
a vitória para o vestiário. Mas
Pablo Marí puxou a camisa de
David Braz dentro da área no
último lance antes do intervalo.
O VAR foi chamou e o árbitro
deu pênalti. Na cobrança, a ‘Lei
do Ex’: Galhardo marcou.
O Flamengo logo voltou à
frente do placar no segundo
tempo. Aos quatro minutos,
Bruno Henrique, pela diagonal, deu um chute imprevisível.
A bola bateu no travessão e foi
parar nos pés de Arrascaeta,
que empurrou para o gol.
O Rubro-Negro queria mais.
Gerson acertou o travessão aos
12. Aos 31, Arrascaeta obrigou
Júlio César a grande defesa.
De tanto pressionar, o terceiro
veio nos acréscimos: Everton
Ribeiro, de fora da área, limpou
a marcação e bateu no canto de
Júlio César. Vitória merecida.

Grêmio

Vitória na força do elenco

Desfalcado, Mengão conta com talento de meias para bater o Grêmio no Maracanã
Gilvan de Souza

ATUAÇÕES

FLAMENGO
DIEGO ALVES: Assustou a torcida
com uma defesa parcial, mas, no
geral, teve atuação segura. NOTA 6
RAFINHA: Participativo, melhorou
na marcação. Exagerou na força nas
divididas. NOTA 6
THULER: Bem postado, superou a
má atuação contra o Bahia. NOTA 6
PABLO MARÍ: Apesar do pênalti
cometido, recuperou-se e não vacilou
mais na defesa. NOTA 6
FILIPE LUÍS: Em evolução, participou mais ofensivamente. NOTA 6
RENÊ: Renovou o gás na marcação e
ainda se arriscou na frente. NOTA 6
CUÉLLAR: Não apareceu tanto,
porém, foi eficiente na marcação no
meio de campo. NOTA 6,5
PIRIS DA MOTA: Correto na
marcação. Não comprometeu. NOTA 5
WILLIAN ARÃO: Dominou o meio.
Bem na marcação e na armação,
ainda fez um belo gol. NOTA 8,5
GERSON: Está se aptando bem ao
esquema. Ajudou na marcação, foi
bem na armação e quase fez um
golaço. NOTA 8
BERRÍO: Mesmo afobado, criou no
ataque e ajudou a defesa. NOTA 6
EVERTON RIBEIRO: Descansado,
entrou bem e fez a diferença
marcando um bonito gol. NOTA 8

Poupado, o meia Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e fechou o triunfo da equipe rubro-negra
FICHA DO JOGO

FLAMENGO

3

Diego Alves, Rafinha n, Thuler, Pablo Marí e
Filipe Luís (Renê); Cuéllar n (Piris da
Motta), Willian Arão e Gerson; Berrío n
(Everton Ribeiro), Arrascaeta e Bruno
Henrique. Técnico: Jorge Jesus

GRÊMIO

1

Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda,
David Braz e Juninho Capixaba n; Darlan,
Thaciano n, Rafael Galhardo (Everton),
Luan (Da Silva) e Pepê; Luciano (Patrick).
Técnico: Renato Gaúcho

Local: Maracanã. Árbitro: Bráulio S. Machado (SC). Gols: 1º tempo - Willian Arão (28
minutos) e Rafael Galhardo (50 minutos). 2º tempo - Arrascaeta (4 minutos) e Eveton Ribeiro
(45 minutos). Renda: R$ 2.420.747,00. Público: 53.970 pagantes (57.644 presentes).

Antes da partida,
Willian Arão recebeu
homenagem por ter
completado 200
jogos no Flamengo

ARRASCAETA: Decisivo, com uma
assistência e um gol, foi outro
destaque ofensivo. NOTA 8,5
BRUNO HENRIQUE: Não balançou
a rede, mas não deixou de incomodar
os marcadores, com velocidade e
bons passes. NOTA 7,5

GRÊMIO
Com os reservas, o time conseguiu
equilibrar o jogo com o gol de pênalti
de Galhardo. Não teve força para
segurar o Flamengo na etapa final

