ATAQUE 3

O DIA I Sexta-feira, 1.11.2019
PRÓXIMOS JOGOS
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ATUAÇÕES

FLAMENGO
CÉSAR: Na ausência de Diego Alves,
estava bem no jogo, mas errou feio no
fim e acabou sendo expulso. NOTA 4

VOCÊ SABIA
A entorse
no joelho
direito de
Diego Alves
não é grave,
e o goleiro
não preocupa
para a Libertadores

RODINEI: Disparado o pior em
campo, fez o time sentir muita falta
de Rafinha. Sofreu na marcação de
Michael e errou nos dois gols do Goiás.
Ainda fez uma lambança que quase
resultou em outro. NOTA 2
RODRIGO CAIO: Consertou muitos
erros de Rodinei na defesa e foi bem
pelo alto. Ainda participou do
primeiro gol e marcou o segundo.
NOTA 7

PABLO MARÍ: Fez uma partida
segura e acertou bons lançamentos
para o ataque. NOTA 6
FILIPE LUÍS: Bem na defesa, chegou
bem à linha de fundo. Faltou precisão
nos cruzamentos. NOTA 6

FICHA DO JOGO

GOIÁS

2

Tadeu, Yago Rocha (Breno), Fábio Sanches,
Rafael Vaz e Jefferson n (Alan Ruschel); Léo
Sena (Thalles), Yago Felipe e Gilberto n;
Michael, Rafael Moura n e Barcia n
Técnico: Ney Franco

_

FLAMENGO

PIRIS DA MOTTA: Atrapalhado,
atrasou as saídas de bola e foi pouco
eficiente no combate. Perdido em
campo. NOTA 5

2

César , Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e
Filipe Luis; Piris da Motta, Willian Arão
Arrascaeta (Gerson) e Everton Ribeiro
(Vitinho) (Gabriel Batista); Gabigol n e
Bruno Henrique n. Técnico: Jorge Jesus

Local: Serra Dourada. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Gols: 2º tempo - Gabigol
(9 minutos), Rodrigo Caio (17 minutos), Rafael Moura (31 minutos) e Michael (49
minutos). Renda: R$ 3.358.890,00. Público: 35.170 pagantes (38.345 presentes).

Aos 17, veio os 2 a 0: depois
de escanteio, Bruno Henrique
desviou para a pequena área e
Rodrigo Caio apenas empurrou
para dentro. Quando o Flamengo mandava no jogo, o Goiás
achou uma brecha e diminuiu
o placar. Michael recebeu na
ponta esquerda, levantou a cabeça e achou Rafael Moura, que
se desmarcou para balançar a
rede. Logo depois, as emoções
tomaram conta no Serra Dourada. César saiu mal e fez falta,
que lhe rendeu cartão vermelho. O Goiás aproveitou a vantagem numérica e conseguiu
empatar no finalzinho, com Michael, em bela finalização.

CLÁSSICO ANTECIPADO PARA O DIA 13
NNO clássico entre Flamengo e
Vasco já tem uma nova data. A
CBF confirmou a antecipação da
partida para o dia 13 deste mês.
O duelo será em uma quarta-feira e foi marcado para as 21h30,
no Maracanã.
O jogo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro,
seria no fim de semana da decisão da Libertadores da América, no dia 23, entre Flamengo e
River Plate, da Argentina. A final
da competição será em Santiago, capital do Chile. A nova data

era a única disponível no movimentado calendário de fim de
ano do futebol brasileiro.
Ontem, o técnico Jorge Jesus
recebeu uma boa notícia. A entorse no joelho direito de Diego
Alves foi avaliada como ‘leve’
pelo departamento médico do
Flamengo, e a tendência é que
o goleiro fique à disposição no
clássico diante do Botafogo,
quinta-feira que vem, no Estádio
Nilton Santos. Com isso, o camisa 1 não preocupa para a final da
Libertadores da América.

WILLIAN ARÃO: Mais adiantado,
não rendeu tão bem como em sua
posição original. NOTA 5,5

Mesmo bem
marcado,
Gabigol
balançou a
rede e igualou
recorde de
Brocador

EVERTON RIBEIRO: Buscou muito o
jogo, como sempre, e fez boas tramas
pelo lado direito. NOTA 6
VITINHO: Entrou no segundo tempo
e saiu logo em seguida. SEM NOTA
GABRIEL BATISTA: Entrou no fim e
saiu muito mal no gol de empate do
Goiás. NOTA 4
ARRASCAETA: Levou perigo nas
cobranças de escanteio, mas
participou pouco do jogo. NOTA 5
GERSON: Entrou justamente no pior
momento do time e pouco pôde fazer
para ajudar. NOTA 5
GABIGOL: Mais apagado que o de
costume, perdeu uma boa chance, mas
balançou a rede logo em seguida.
Reclamou demais com o árbitro. NOTA 6
BRUNO HENRIQUE: Esteva pouco
inspirado e criou pouco. NOTA 5,5

GOIÁS
Mostrou por que é um dos melhores
times do returno do Brasileiro. Teve
poder de reação diante de sua torcida
para buscar o empate na base da garra.
Destaque para Michael e Rafael Moura

