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O DIA I Terça-feira, 5.11.2019
RETORNO. Poupado na goleada de 4 a 1 sobre o Corinthians, domingo, no
Maracanã, o lateral-esquerdo Filipe Luís volta ao time titular do Flamengo
no clássico diante do Botafogo, quinta-feira, no Estádio Nilton Santos

ão

Flamengo

tempo suficiente para acompanhar várias gerações de jogadores do clube, inclusive
a que conquistou o Mundial
na década de 1980. Mas, para
ele, nem aquele time jogava
tão bem como o do técnico
português.
“Ele é o cara! Nunca vi o
time jogar tão bem assim,
acho que
nem na
época
do Zico.
Va i g a nhar tudo”, profetizou, empolgado, o torcedor rubro-negro.
O motorista Oscar Sampaio, sósia de Jorge Jesus, faz
coro ao pedido de Raimundo:
“O trabalho tem sido muito
bem feito, é nível europeu.
Já gera os frutos necessários
para a conquista do hepta. Ele
revolucionou o futebol brasileiro, trouxe outra mentalidade. Não tem essa de poupar,
passar a mão na cabeça do jogador... Para mim, já poderia
estar na Seleção”.
Mas, como torcedor, ele
prega cautela, até para não
dar azar na reta final de tão
empolgante temporada. Falta um grande título para coroar o excelente trabalho.
“Tem que ganhar primeiro.
Não adianta jogar muito e
não conquistar títulos. Se
ganhar a Libertadores, pode
colocar a estátua”, faz coro
Oscar Sampaio. Com o time
invicto há 21 jogos, Jesus ganha cada vez mais fiéis.
Danillo Pedrosa

O Flamengo acumula
22 vitórias neste
Campeonato
Brasileiro, recorde
do clube na era dos
pontos corridos
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BRUNO HENRIQUE BRILHA E CHEGA
A 28 GOLS NA ATUAL TEMPORADA
NNMuito se fala do momento de
Gabigol, artilheiro do futebol
brasileiro até o momento, com
36 gols. Mas Bruno Henrique,
seu companheiro de ataque,
corre por fora e pede passagem
na concorrência com o camisa 9
para ser o protagonista no time
comandado por Jorge Jesus.
Os números do camisa 27 rubro-negro falam por si só: em 53
jogos nesta temporada, Bruno
Henrique fez 28 gols, sendo oito
no Campeonato Carioca, cinco
na Libertadores da América e 15
no Campeonato Brasileiro.
Além do bom aproveitamento
no quesito bola na rede, o atacante ainda ganha destaque quando
o assunto é assistência. Bruno
Henrique, de 29 anos, foi garçom

em 14 oportunidades em 2019.
Ou seja, o jogador esbanja participação direta em 42 dos 123 gols
do Flamengo neste ano.
Depois de bater na trave seis
vezes, Bruno Henrique conseguiu fazer três gols em uma
mesma partida e brilhou imensamente contra o Corinthians,
domingo. Antes, o atacante
havia deixado duas bolas na
rede contra Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Inter e
Athletico-PR
Os números são ainda mais
valorizados se for considerado
o valor desembolsado pelo Flamengo para tirar o atacante do
Santos. A diretoria rubro-negra pagou R$ 26 milhões, pelos
100% dos direitos econômicos.

VOCÊ SABIA
Bruno Henrique é o segundo maior
artilheiro do Brasil no ano. Só perde para
Gabigol, que balançou a rede 36 vezes

HOJE É O DIA D DA CONMEBOL SOBRE
O PALCO DA FINAL DA LIBERTADORES
NNNa intenção de acertar os últimos detalhes da final da Libertadores, marcada para o dia 23, no
Estádio Nacional de Santiago, no
Chile, a Conmebol convocou uma
reunião, hoje, com os dirigentes de
Flamengo e River Plate, adversários na decisão, além dos representantes das confederações de
futebol do Brasil, da Argentina e
do Chile, em Luque, no Paraguai.
O anúncio foi feito ontem através
do Twitter da entidade.
O encontro contará com a
presença de Rodolfo Landim,
presidente do Flamengo, e Rodolfo d’Onofrio, mandatário do
River Plate. A reportagem do O
DIA apurou que o dirigente rubronegro não pretende solicitar a
mudança de local da decisão da

Libertadores, mesmo com a onda
de protestos em Santiago.
A entidade, porém, cogita a
mudança do local da final. Vale
lembrar que, na última semana,
a Conmebol confirmou o Estádio
Nacional como sede da decisão,
mesmo com eventos importantes na capital chilena sendo cancelados nos últimos dias.
Ontem, a cidade foi atingida por
um tremor de terra em razão de
terremoto de 6,3 graus na região
central, a 370km de Santiago.
O Flamengo, inclusive, já
elaborou a logística. A delegação chegaria a Santiago três
dias antes da final e ficaria
hospedada no Hotel Intercontinental, perto do Estádio Nacional, palco da decisão.

