
PELA COPA DO BRASIL

Mengão 
decide vaga 
com o Galo 
no Maraca
Rubro-Negro precisa vencer por pelo 
menos dois gols de vantagem para 
avançar às quartas de final

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Gabigol afirmou que no Rio o Galo conheceria o “inferno”

C
hegou o grande dia. 
Três semanas depois 
do jogo de ida, Fla-
mengo e Atlético-

-MG voltam a se enfrentar 
na Copa do Brasil, em busca 
de uma vaga nas quartas de 
final da competição. Hoje, 
às 21h30, no Maracanã, a 
Nação Rubro-Negra quer 
cumprir a “profecia” de 
Gabigol, que após a derrota 
por 2 a 1, no Mineirão, disse 
que no Rio o Galo conhece-
ria o “inferno”.

Com todos os mais de 56 
mil ingressos colocados à 
venda já esgotados, e com 
expectativa de mais de 60 
mil pessoas no Maraca, a 
tendência é de clima quente.

Por tudo isso, haverá um 
esquema especial de segu-

rança, com a polícia dando 
suporte aos ônibus com tor-
cedores do time mineiro, 
para evitar que a rivalidade 
ultrapasse o limite.

O clima de tensão fez com 
que as diretorias dos dois 
clubes travassem uma guer-
ra nos bastidores. Por con-
ta das reclamações de Hulk 
no jogo contra o São Paulo, 
no domingo, o Rubro-Negro 
enviou um oficio à CBF pe-
dindo um árbitro de Copa 
do Mundo pra hoje. A enti-
dade já divulgou que Wil-
ton Pereira será o árbitro da 
partida. Ao lado de Raphael 
Claus, ele estará no próximo 
Mundial.

Em campo, o Flamengo 
teve baixas de última hora, 
com a saída de Arão, vendido 
ao Fenerbahçe, e a lesão no 
joelho de Rodrigo Caio. A boa 

notícia é que Arrascaeta, que 
não enfrentou o Corinthians 
por conta de dores na região 
lombar, vai para o jogo.

Para avançar, o Mengão pre-
cisa ganhar por pelo menos 
dois gols de diferença. Como o 
gol fora de casa não é mais um 

critério de desempate, se ven-
cer apenas por de vantagem, 
a decisão vai para os pênaltis.

RODRIGO CAIO
O Flamengo informou, nesta 
terça-feira (12), que o zagueiro 
Rodrigo Caio sofreu uma en-
torse no joelho esquerdo, no 
confronto com o Corinthians, 
no último domingo (10), e que, 
após exames, foi diagnosti-
cada uma lesão no menisco 
medial. Com isto, o Depar-
tamento Médico e o próprio 
zagueiro optaram pelo trata-
mento conservador, apenas 
com fisioterapia e reabilitação 
específica. No entanto, o Ru-
bro-Negro deixou claro que, 
caso necessário, uma artros-
copia não está descartada.

INTERNACIONAL

Cotado para a Copa, atacante vai reforçar 
clube catalão por cinco temporadas

Destaque do Leeds 
United, Raphinha 
acerta com o Barça

Cotado para ser convoca-
do por Tite para a Copa do 
Mundo do Catar, no fim 
do ano, o atacante Raphi-
nha, um dos destaque do 
Leeds United nas últimas 
temporadas, está de casa 
nova. O brasileiro acertou 
sua transferência para o 
Barcelona, da Espanha, e 
irá reforçar o clube cata-
lão por cinco temporadas. 
A informação é do jor-
nalista italiano Fabrizio 
Romano.

Ainda segundo o co-
municador, o Barcelona 
pagará 58 milhões de eu-
ros (aproximadamente 
R$ 316 milhões, na cota-
ção atual), para contratar 
o atacante. No entanto, 

caso algumas metas sejam 
atingidas, o negócio pode 
chegar até 67 milhões (R$ 
365 milhões).

O clube catalão segue fa-
zendo de tudo para aumen-
tar seu caixa e reforçar ainda 
mais o seu elenco. Recente-
mente, o Barcelona vendeu 
10% dos direitos de transmis-
são de suas partidas para um 
fundo de investimento dos 
Estados Unidos, por 205 mi-
lhões de euros (pouco mais 
de R$ 1,1 bilhão). Além disso, 
a diretoria vem seguindo um 
duro planejamento financei-
ro, o que pode ser visto na re-
novação de Dembelé, que só 
teve seu vínculo aumentado 
pois aceitou uma redução de 
40% do seu salário.

Raphinha foi um dos destaques do Leeds nas últimas temporadas
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Arrascaeta, que 
não enfrentou o 
Corinthians por 
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