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GABIGOL PERTO DE NOVO RECORDE
N O atacante Gabigol está perto
de bater mais um recorde com a
camisa do Flamengo. Após balançar as redes contra o Bangu,
na última quarta-feira, o camisa
9 chegou a 71 gols com a camisa
rubro-negra e está perto de se
tornar o maior artilheiro do clube no século XXI.
Gabigol está atrás apenas
de Renato Abreu, que defendeu

o clube entre 2005 e 2007 e,
depois, de 2010 a 2013. O meia
marcou 73 vezes pelo Flamengo no século e está isolado na
liderança. Bruno Henrique está
em terceiro, com 57 gols, mas
muito longe dos dois primeiros
colocados.
Na próxima segunda-feira,
contra o Madureira, às 21h, Gabigol
terá a chance de atingir a marca.

ARTILHEIROS DO FLA NO SÉCULO XXI
N 1º – RENATO ABREU – 73 GOLS

N VÁGNER LOVE – 47 GOLS

N 2º – GABIGOL – 71 GOLS

N 7º – HERNANE BROCADOR –
45 GOLS

N 3º – BRUNO HENRIQUE – 57
GOLS

N 8º – EDÍLSON – 44 GOLS

N 4º – OBINA – 47 GOLS

N 9º – GUERRERO – 43 GOLS

N LÉO MOURA – 47 GOLS

N 10º – DIEGO – 39 GOLS

REPRODUÇÃO

DIA DA MENTIRA

Depois do jogo de quarta-feira contra o Bangu, Gabigol chegou a 71 gols com a camisa rubro-negra

VOLANTE RICHARD RIOS SOFRE TRAUMA NO TORNOZELO
N No dia seguinte à vitória por 3 a 0
sobre o Bangu, quando o Flamengo utilizou a equipe considerada
titular pela primeira vez na temporada 2021, apenas os reservas
e atletas não relacionados para
o jogo do Campeonato Carioca
trabalharam ontem em campo.
A atividade no Ninho do Urubu
teve preocupação com o volante

Richard Rios, que sofreu um trauma
no tornozelo esquerdo. Mas, de acordo com o clube, ele realizou exames
que não constataram fratura no local.
O atleta iniciou tratamento imediato no CT. O colombiano
Richard tem 20 anos e disputou
quatro jogos com a equipe alternativa do Flamengo, sob o comando de Maurício Souza, no início do

Campeonato Carioca. Saiu do
banco contra Macaé, Resende,
Botafogo e Boavista, atuando,
ao todo, por 94 minutos.
Hoje, já contando com os titulares, o Flamengo volta a treinar no Ninho do Urubu, de olho
na partida contra o Madureira,
na na segunda, pela oitava rodada da Taça Guanabara.

Para marcar o Dia da Mentira, o perfil do Brasileirão no Twitter
publicou um vídeo do anúncio de Balotelli no Flamengo
guardado em seus arquivos para “trollar” os seguidores. Logo
no início, são exibidos alguns lances do atleta com a camisa da
seleção da Itália.

