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FLUMINENSE

Tricolor pega
time que ‘mudou
história recente’

Fluminense enfrenta o Cerro Porteño, hoje, pelas oitavas da
Libertadores. Em 2009, time ressurgiu contra os paraguaios
Um dos principais personagens daquela batalha de
11 anos atrás foi o zagueiro
Gum. Hoje no CRB, de Alagoas, o defensor guarda na
memória aquele momento
que mudou também a sua
história. De recém-chegado, o então jovem zagueiro
se tornou símbolo daquele
time que marcaria para sempre o seu nome na história
do Fluminense.
“Eu me lembro como se
fosse hoje, foi algo muito forte. Sofri uma agressão do atacante Nani e estava sangrando muito meu supercílio. O
Cuca ia me tirar do jogo porque estava com um a menos
o Fluminense, e o doutor não
estava conseguindo estancar o sangue. Eu vendo que
ele ia me tirar do jogo falei:
‘Não professor, pelo amor
de Deus, não me tira’. Acabei ficando e fui abençoado

fazendo o gol”, afirmou em
entrevista ao Jornal O Dia.
Nesta Libertadores, o
Fluminense já precisou ser
guerreiro para buscar a classificação para as oitavas de
final da competição e fez isso
contra o River Plate, na Argentina. Nesta terça-feira, o
Tricolor terá três desfalques
importantíssimos: o zagueiro Nino está com a Seleção
Olímpica, Martinelli não poderá entrar em campo porque está suspenso e Fred foi
vetado da partida por lesão.
Gum acredita em uma nova
batalha, mas aposta em um
bom resultado para o clube
das Laranjeiras.
“É um pouco favorito, mas
não quer dizer que o confronto irá ser fácil. Tem que
tomar cuidado que eles são
perigosos... não vai ser fácil.
O futebol é uma caixinha de
surpresa”.

VASCO

Time encara o Coxa pela Série B

Confronto de volta pela
Libertadores contra a
equipe paraguaia será no
Maracanã no próximo dia 20

em grandefase
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Vasco pode ter a volta de Bruno Gomes em jogo importante no Sul

Renato Gaúcho
promete usar
com atenção
a base do
Flamengo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Uma boa notícia para os torcedores do Vasco, o volante
Bruno Gomes, de 20 anos,
foi suspenso por apenas
um jogo pelo STJD, em julgamento ontem, relativo a
expulsão do jovem contra o
Cruzeiro. Como já cumpriu
a suspensão automática, o
atleta poderá encarar o Coritiba, hoje, pela Série B, às
21h30, no Couto Pereira. As
equipes se enfrentam em
confronto que mexe como
as primeiros colocações da
Segundona.
O jovem foi denunciado
pela Procuradoria do STJD

Bruno Gomes pode voltar

REPRODUÇÃO

no artigo 250, que se refere a
praticar ato desleal ou hostil.
A pena máxima era de três
partidas, mas o jogador acabou sendo suspenso por apenas um jogo e como já cumpriu poderá estar em campo.
O Vasco busca a segunda
vitória consecutiva na Série
B para entrar no G-4. O Coritiba, no entanto, não será
dos adversários mais simples. No momento, o Coxa
ocupa a segunda colocação
na competição, está invicto
em casa e vem de uma sequência positiva de seis partidas na competição.

GABIGOL

Vidente
prevê
tragédia
Protesto de membros
de organizada

BOTAFOGO

Membros de organizada
fazem protesto no Niltão
O clima está realmente
quente no Nilton Santos.
Ontem, dois dias após o
empate do Botafogo contra
o Cruzeiro pela Série B, alguns membros de uma torcida organizada do Glorioso
foram ao Nilton Santos realizar um protesto. As informações são da página “Bastidores do Botafogo”.
O técnico Marcelo Chamusca vive momentos de
pressão e pode perder o emprego no clube carioca. O
Glorioso faz campanha ir-

regular na Série B e no momento está na 10ª colocação.
A equipe de General Severiano não vence há três partidas
no torneio.
De acordo com a página,
cerca de 20 integrantes dessa torcida organizada chegaram ao local, acompanhados
de um advogado. A Polícia
Militar está no local. Os torcedores devem participar
de uma reunião com os jogadores na sala de imprensa do
Nilton Santos, após o treino
desta tarde.

O Flamengo embarca
para a Argentina hoje
para o confronto contra
o Defensa y Justicia, pela
Libertadores. No entanto, a vidente Lene Sensitiva, que costuma fazer
previsões na internet, fez
um alerta. Segundo ela,
o avião do time carioca
pode sofrer uma tragédia na volta do país e a
única maneira de evitar
isso é com Gabigol não
embarcando.
“O peso não está nos
outros jogadores, é nele.
Ele está com uma carga
muito pesada, muito forte em cima dele, então eu
quero pedir ao Flamengo que não permita que
o jogador Gabigol entre
nesse avião para ir para
fora, para jogar na quarta-feira”, disse Lene no
Instagram.

Edilson Silva

SONHO QUE NÃO
PODE SER PESADELO

F

inalmente, Renato Portaluppi foi apresentado como novo treinador do Flamengo.
Durante a sua entrevista coletiva, muitas
respostas exaltando o tamanho do clube e afirmou que estava “realizando um sonho” - Renato já havia vestido a camisa do Fla quando jogador, sendo campeão brasileiro em 1987. Outro
ponto interessante foi a resposta sobre a utilização dos garotos da base. O Flamengo tem um
leque muito amplo se olhar pra garotada que
pode ser reaproveitada entre os profissionais.
Lázaro, Ramon e Noga são exemplos disso.
Agora como treinador, Renato terá um duro
desafio já em sua estreia como comandante do
rubro-negro. Na próxima quarta-feira, encara
o Defensa y Justicia, na Argentina, pelas oitavas da Libertadores e sabe que, se não vencer,
o sonho pode virar pesadelo.

CAMPEÃO NA EUROPA
N Ao bater a toda poderosa Inglaterra, a Itália conquistou
a segunda Eurocopa da sua história. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, brilhou a
estrela do jovem Donnarumma. O goleiro italiano é um
dos principais nomes de sua seleção e, além de pegar duas
cobranças na decisão da Euro, se transferiu para o Paris
Saint Germain recentemente e vai atuar ao lado de Neymar
e Mbappe pelo clube francês. Os ingleses, por sua vez, tiveram um aproveitamento pífio nas penalidades, mas os
questionamentos devem ser direcionados ao treinador
Gareth Southgate. Ora, optar por três garotos nas últimas
três cobranças decisivas é, no mínimo, duvidoso. A Itália,
que não tem nada com isso, conquistou o seu primeiro título depois da Copa de 2006 e chega forte para ano que vem.

AMARGA
N A derrota da seleção brasileira põe em xeque o trabalho
de Tite. Apesar dos bons números – em 61 jogos foram 45
vitórias, 11 empates e apenas
cinco derrotas - a fragilidade
dos adversários precisa ser
levada em consideração e a
nossa seleção ainda não está
pronta. Falta de criatividade
dos comandados de Tite é assustadora. Muitas vezes parece que é bola no Neymar pra
ver o que o camisa 10 do PSG
vai tirar da cartola. É muito
pouco para uma seleção com
tantos talentos. A partir de
agora, Tite volta sua atenção
para Eliminatórias.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

H

oje, o Fluminense
recomeça a sua trajetória na Libertadores. O Tricolor terá
pela frente um rival que pode
ser considerado um divisor
de águas na história recente do clube carioca: o Cerro
Porteño. Em 2009, o clube
carioca lutava contra o rebaixamento no Brasileiro e
estava na semifinal da Sul-Americana. O adversário era o
clube paraguaio. Após duas
vitórias, sendo a segunda nos
últimos minutos, com direito
a uma confusão generalizada no Maracanã, ali nascia o
“Time de Guerreiros”, que livrou o Flu do rebaixamento e
ainda conquistou dois títulos
do Brasileirão em 2010 e 2012.
Com essa inspiração, a equipe comandada por Roger Machado enfrenta os paraguaios
nesta terça-feira em busca do
inédito título sul-americano.

MUDANÇA DE CHAVE
N O Fluminense venceu o
Sport e segue na luta por
uma vaga no G-4 do Brasileirão. Muitos podiam não
acreditar no triunfo tricolor em virtude da série de
desfalques do time. Ao que
tudo indica, Roger Machado conseguiu encontrar
uma forma sólida de fazer o seu time jogar e uma
alternativa interessante
com as ausências de Fred e
Abel Hernandez. O atacante Lucca, quase esquecido
pelo torcedor, retornou nos
últimos jogos e vem dando
conta do recado. Desde que
entrou contra o Flamengo,
há duas rodadas, voltou
a ter mais oportunidades
e se apresenta como uma
boa solução sem os centroavantes de ofício.

