ATAQUE 5

o dia I Quinta-feira, 28.11.2019

elo hepta
campeão brasileiro antecipadamente
Gilvan de Souza

Sondagens
pelo craque
da Liberta

Daniel Castelo Branco

NNCraque da Libertadores,
Bruno Henrique desperta o
interesse de clubes europeus e
asiáticos. As sondagens começaram no início do mês, mas
ainda sem oferta oficial.
Nos próximos dias, porém, Dênis Ricardo, agente
do jogador, viajará ao exterior
para ouvir o que têm a oferecer ao atleta. Embora o ‘tour’
seja apenas pela Europa,
clubes asiáticos são os mais
interessados.
Equipes da China e do Japão, através de intermediários,
fizeram contato para sondar
a chance de Bruno Henrique
atuar em mercado sem tanta
visibilidade, mas com a promessa de salários astronômicos — 3 milhões de euros (R$
14 milhões) por ano.
A reportagem apurou que
Dênis Ricardo não quer envolver outros agentes, pois entende que é o único representante
legal de Bruno Henrique, que
tem vínculo com o Flamengo
até dezembro de 2021.

O Flamengo tem a
melhor campanha e
o maior número de
vitórias e de gols da
história do Brasileiro
com 20 clubes

ATUAÇÕES

FLAMENGO
DIEGO ALVES: Hesitou ao sair da
meta no cruzamento que originou o
gol do Ceará. No mais, foi pouco
exigido. NOTA 6
RODINEI: Outra atuação insignificante. De chamativo, apenas o seu
penteado incrementado. Irritou a
torcida. NOTA 5
RODRIGO CAIO: Atuação segura,
apesar de algum trabalho para conter
as raras investidas do Ceará. NOTA 6
RHODOLFO: Lento, foi envolvido em
algumas jogadas. Com o passar do
tempo, porém, se impôs. NOTA 6
RENÊ: Bem na marcação, ainda foi
uma boa opção ofensiva. NOTA 7
WILLIAN ARÃO: Lutou bastante,
mas não repetiu as boas atuações de
outras partidas. NOTA 5
DIEGO: Novamente titular e com a
faixa de capitão, criou boas jogadas
enquanto esteve em campo. Manteve
o ritmo na segunda etapa, mas
cansou e foi substituído. NOTA 7,5

Liverpool tropeça
na Champions: 1 a 1
Atual campeão empata em casa com o
Napoli e deixa em risco a classificação
>>Liverpool, Inglaterra

Possível rival do Flamengo
no Mundial de Clubes, o Liverpool empatou em 1 a 1
com o Napoli, em Anfield,
e colocou sob risco a classificação às oitavas de final
da Liga dos Campeões, pelo
Grupo E. Mertens abriu o
placar para os italianos e
Lovren empatou.
No outro jogo do grupo,
o RB Salzburg (Áustria) goleou por 4 a 1 o Genk (Bélgica), fora de casa. Se perder
para o time austríaco na próxima rodada e o Napoli vencer o Genk, o Liverpool será

eliminado da competição.
Já o Barcelona bateu por 3
a 1 o Borussia Dortmund, no
Camp Nou, e garantiu a primeira colocação do Grupo
F, com gols de Messi, Griezmann e Suárez — Sancho
descontou. A Inter de Milão
assumiu o segundo lugar ao
bater também por 3 a 1 o Slavia Praga, fora de casa, com
gols de Lautaro Martínez (2)
e Lukaku — Soucek marcou
para o Slavia.
Outros resultados de ontem: Grupo G — Zenit 2 x 0
Lyon e RB Leipzig 2 x 2 Benfica. Grupo H — Valencia 2 x
2 Chelsea e Lille 0 x 2 Ajax.
Oli SCARFF / AFP

Ceará

LINCOLN: Entrou e deu mais
movimentação ao ataque. Participação decisiva no segundo gol. NOTA 8
ARRASCAETA: A habitual categoria
de sempre na busca pelo gol. Fez um
cruzamento preciso no segundo gol
do Flamengo. NOTA 7,5
GERSON: Entrou no fim do jogo e não
deixou cair o ritmo do time. NOTA 7
EVERTON RIBEIRO: Também teve
boa atuação. Comandou o meio de
campo rubro-negro. NOTA 8
REINIER: Desligado, pouco fez e
irritou o Mister, que o tirou do time
ainda no primeiro tempo. NOTA 4
VITINHO: Entrou para dar mais
dinamismo ao ataque. Fez mais do
que isso e marcou o quarto gol
rubro-negro. NOTA 7
BRUNO HENRIQUE: Sempre uma
ótima opção ofensiva. Manteve a
agradável rotina de gols e fez três com
puro oportunismo. NOTA 9

CEARÁ
Dominado, achou um gol no primeiro
tempo e se acovardou após conseguir a
vantagem no placar. Pagou caro por tal
postura e não teve forças para segurar o
Flamengo na segunda etapa

O árbitro Carlos del Cerro teve muito trabalho para controlar a partida

PASSE CURTO

KLINSMANN NO
HERTA BERLIM
O alemão Jürgen Klinsmann
é o novo técnico do Hertha
Berlin, que demitiu o croata
Ante Covic. Klinsmann estava há três anos longe do futebol — desde 2016, quando
deixou a seleção dos Estados Unidos. O Herta está em
15º lugar no Alemão.

HOJE NA TV
SPORTV
Campeonato Brasileiro
Cruzeiro x CSA
21h30 (vivo)
Brasileiro Sub-20: final
Palmeiras x Flamengo
18h30 (vivo)
TNT
Campeonato Brasileiro
Fortaleza x Santos
20h (vivo)

