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Flamengo

Novo artilheiro do Flamengo se
inspira em goleadores europeus
Rodrigo Muniz, de apenas 19 anos, que fez dois gols contra o Macaé, tem CR7, Ibra e Lukaku como exemplos
em ação. “Cristiano Ronaldo,
Ibrahimovic e Lukaku”, respondeu, ao seu perguntado sobre
suas referências no esporte.
Rodrigo Muniz tem apenas
15 jogos no profissional do
Flamengo, mas já balançou
a rede quatro vezes. Ele chegou a ser emprestado para o
Coritiba, ano passado, mas fez
apenas seis jogos pelo Brasileiro e retornou ao Flamengo,
após pedido de Rogério Ceni.

Rubro-Negro
terá uma
semana para
se preparar
para o Fla-Flu
de domingo

“Fico muito feliz em ter feito dois gols e ajudado a equipe. O treinador me cobra muito, me apoia muito. Conversa
muito comigo nos treinamentos e eu também me cobro
muito, venho trabalhando
firme todos os dias e, contrao
Macaé, tive uma oportunidade e fui feliz. O jogo pediu
muito isso, bola no fundo. O
técnico conversou com a gente e colocamos em prática em

campo”, frisou Muniz.
Com o resultado, o Flamengo chegou aos seis pontos em duas rodadas e segue
entre os líderes do Campeonato Carioca, atrás da Portuguesa, que melhor saldo de
gols. Agora, o Rubro-Negro
terá pela frente uma semana
de preparação antes do clássico contra o Fluminense, no
próximo domingo, no Maracanã, pela terceira rodada.

Rodrigo Muniz
vibra após
balançar
a rede do
Macaé: dois
gols e bela
atuação
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estaque da vitória do Flamengo sobre o Macaé, sábado, no Maracanã, Rodrigo Muniz chamou a atenção
não somente pelos dois gols
que marcou, mas pelo seu porte e pela bela atuação, que manteve o Rubro-Negro entre os líderes do Campeonato CariocFeliz, após o jogo, o garoto, de
apenas 19 anos, revelou que se
inspira em grandes nomes do
futebol europeu quando está

