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Vélez
> Buenos Aires

O

Flamengo estreou
com vitória na Libertadores: venceu o Vélez, de virada, por 3 a 2, no
Estádio José Amalfitani. A
equipe argentina esteve à
frente do marcador por duas
vezes, ambas com Janson,
mas Arão, Gabigol e Arrascaeta decretaram o triunfo.
O primeiro tempo começou
com os dois times marcando
forte. O Flamengo teve a primeira chance de perigo com
Gabigol. Aos 20, em contra-ataque, Lucero pela direita
driblou Gustavo Henrique e
tocou para Janson marcar. O
time sentiu o golpe e deixou
o ritmo cair.
Gerson, apagado até então, entrou de vez no jogo.
Após sobra de escanteio, deixou Arão livre para empatar.
No lance seguinte, novamente Gerson deu um lindo passe para Everton Ribeiro, que
perdeu uma chance incrível.
O segundo tempo começou movimentado. Aos oito,
o Vélez ficou novamente em
vantagem no marcador, com
Janson, depois de cobrança
de escanteio — foi o nono gol
sofrido pelo time rubro-negro nos últimos quatro jogos.
O Flamengo não se abateu
e foi para cima do Vélez. Gabigol fez bela jogada, deu um

Flamengo

Uma bela virada no início da
campanha pelo tri da Liberta
Com ótima atuação ofensiva, Mengão derrota o Vélez por 3 a 2 em Buenos Aires

VOCÊ SABIA
Sábado,
às 19h, no
Maraca, o
Rubro-Negro
encara o Volta
Redonda
na decisão
da Taça
Guanabara

O time volta a jogar
pela Liberta no dia
27, contra o Unión La
Calera, do Chile,
no Maracanã
drible na entrada da área, limpou a marcação e foi derrubado pelo goleiro Hoyos. Pênalti
que ele mesmo cobrou com a
categoria habitual, marcando
o seu 75º gol pelo clube, o artilheiro neste século.
A virada quase saiu em
contra-ataque com Gabigol, após belo lançamento
de Arrascaeta, mas o goleiro
Hoyos fez grande defesa. Aos

34, não teve jeito. Arrascaeta
mostrou que tem muita qualidade e fez mais um golaço
de fora da área. Com uma
bomba de canhota, acertou
o ângulo. Uma pintura.
Agora, o Flamengo volta a
campo no sábado para mais
uma decisão: encara o Volta
Redonda, no Maracanã, às
19h, em jogo que vale o título
da Taça Guanabara.

FICHA DO JOGO

_

VÉLEZ SARSFIELD

2

Hoyos n, Brizuela (De la Fuente), Gianetti,
Abram e Guidara (Monzón); Galdames n,
Cáseres n (Bouzat), Almada n (Orellano),
Ortega (Mancuello ) e Lucero n; Janson.
Técnico: Mauricio Pellegrino

FLAMENGO

3

Diego Alves n, Isla, Arão, Gustavo Henrique
n (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego, Gerson

(Hugo Moura), Everton Ribeiro (Vitinho) e
Arrascaeta; Gabigol e Bruno Hernrique n
(Pedro). Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio José Amalfitani. Árbitro: Wilmar Roldán (COL). Gols: 1° tempo – Janson (20
minutos) e Arão (42 minutos). 2° tempo – Janson (8 minutos), Gabigol (16 minutos) e
Arrascaeta (34 minutos). Público: Jogo com portões fechados.

Gabigol sofreu
e cobrou
com muita
categoria o
pênalti: 75º
gol pelo Fla
neste século

