4 ATAQUE

Domingo, 8.3.2020 I o dia

Mister. Após as primeiras rodadas de negociações, o agente de Jesus, Bruno Macedo,
viajou para Portugal neste fim de semana para resolver assuntos pessoais e deve
retornar ao Brasil em breve. A tendência é que o assunto seja resolvido neste mês.

Flamengo

Fla decide o clássico no se

Após início morno, Mengão atropela Botafogo no Maraca, com gols de Everton Ribeiro, Gabig

O

Flamengo manteve sua
invencibilidade na temporada, agora com dez
jogos, ao vencer sem dificuldade o Botafogo no clássico de
ontem à noite, no Maracanã,
por 3 a 0, com gols de Everton
Ribeiro, Gabigol e Michael. O
Rubro-Negro segue na ponta
do Grupo A da Taça Rio, com
seis pontos, enquanto o Alvinegro é o quinto, com três.
O primeiro tempo deixou a
desejar, mas o Botafogo conseguiu conter o temido ataque
rubro-negro. O Flamengo teve
a posse de bola, manteve a marcação avançada, mas não criou
grandes oportunidades.
Quem chegou mais perto
de abrir o placar foi o Alvinegro. A equipe de Paulo Autuori chegou a acertar a trave,
após chute de Pedro Raul, aos
31 minutos. E, quando os torcedores já esperavam o fim da
etapa inicial, o Glorioso aproveitou um contra-ataque e
balançou a rede, com Pedro
Raul, mas o árbitro marcou
impedimento do atacante.
O roteiro do segundo tempo foi diferente. Logo aos
quatro minutos, Arão, em cobrança de falta, quase estufou
a rede, mas Gatito fez ótima
defesa. No lance seguinte, o
paraguaio nada pôde fazer.
Michael recebeu na linha de

fundo, driblou Marcelo e cruzou na medida para Everton
Ribeiro, que fez o seu terceiro
gol em dois jogos.
Após abrir o marcador, o Rubro-Negro manteve a postura
ofensiva e fez o segundo gol.
Renê cruzou, a zaga do Botafogo cortou, mas a bola voltou
para o lateral, que achou Gabigol. Livre, ele dominou e chutou de direita. A bola desviou
e enganou o goleiro paraguaio.
Como de costume, o camisa 9
fez o muque na comemoração.
Aos 32, o lance mais polêmico do jogo. Gabigol foi derrubado por Gatito, e o árbitro
assinalou pênalti. Na batida, o
camisa 9 acertou o travessão e
Diego fez, mas o VAR mandou
voltar porque o meia invadiu a
área. Na outra chance, o atacante voltou a acertar o travessão.
No lance seguinte, Michael
fechou o placar. O camisa 19
recebeu ótimo passe de Gabigol, saiu na cara de Gatito e
bateu colocado. Com o terceiro gol rubro-negro, os alvinegros foram embora do Maracanã antes do apito final.
O Flamengo volta as atenções para a Libertadores, diante
do Barcelona de Guayaquil, na
quarta, no Maracanã. O Botafogo terá pela frente o Paraná, na
terça, pela Copa do Brasil, no
Nilton Santos.

FICHA DO JOGO

FLAMENGO

3

Diego Alves, João Lucas (Berrío), Gustavo
Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian
Arão, Diego (Thiago Maia) e Everton
Ribeiro n; Michael, Gabigol n e Bruno
Henrique (Vitinho).
Técnico: Jorge Jesus

BOTAFOGO

0

Gatito Fernández, Marcelo Benevenuto, Joel
Carli (Barrandeguy), Kanu e Danilo Barcelos;
Caio Alexandre n (Gabriel Cortéz), Alex
Santana, Luiz Fernando (Cícero) e Bruno
Nazário n; Luis Henrique e Pedro Raul n.
Técnico: Paulo Autuori

Local: Maracanã. Árbitro: Bruno Arleu de Araújo. Gols: 2° tempo - Everton Ribeiro (13
minutos), Gabigol (23 minutos) e Michael (40 minutos.
Renda: R$ 1.872.42500. Público: 48. 470 pagantes/52.544 presentes.

O Flamengo
está há 10
jogos sem
perder na
temporada.
A última
derrota foi
diante do
Fluminense,
no dia 29 de
janeiro, sob
o comando
de Mauricio
Souza

Autor do
segundo gol
do Flamengo,
Gabigol ainda
perdeu dois
pênaltis no
clássico

RAFINHA E RODRIGO CAIO PODEM REFORÇAR O TIME
NNApós recuperar Bruno Henrique, o departamento médico
do Flamengo corre contra o
tempo para deixar Rafinha e
Rodrigo Caio prontos para o
duelo contra o Barcelona de
Guayaquil-EQU, quarta-feira,
às 21h30, no Maracanã, pela
segunda rodada do Grupo A

da Libertadores. O lateral e o
zagueiro tiveram lesões musculares na coxa esquerda e já
iniciaram a fase de transição.
O próximo passo é acabar
com as dores que eles ainda sentem ao fazerem determinados
movimentos. A expectativa é
de os dois estejam aptos para

entrar em campo contra
equatorianos.
Por outro lado, Arrasca
não atuou no clássico cont
Botafogo porque sentiu do
no adutor da coxa esque
Para evitar possível proble
para a Libertadores, a com
são técnica decidiu poupá-

