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Fla avalia "novo respiro" em 
maratona de agosto antes de 

volta na Libertadores
 A comissão 
técnica do Flamengo 
planeja novo - e leve 
- respiro em parte dos 
titulares na próxima se-
mana, após o jogo con-
tra o Atlético-PR, em 
Curitiba, neste domingo. 
Não é algo antecipada-
mente programado, pois 
depende das avaliações 
cotidianas realizadas. 
No entanto, é o "buraco" 
possível na maratona 
incessante de agosto - 
com nove partidas num 
mês, sendo quatro delas 
eliminatórias, pela Copa 
do Brasil e Libertadores, 
e todas as demais na 
corrida pelo título brasi-
leiro.
 No sábado, o 
Flamengo viaja para 
Curitiba e, domingo 11h, 
enfrenta o Atlético-PR. 

O resultado é conside-
rado importantíssimo, 
até porque o líder São 
Paulo joga em casa 
contra a Chapecoense e 
o Internacional, terceiro 
colocado, recebe o lan-
terna Paraná Clube. Ou 
seja, dos times da pon-
ta da tabela, apenas o 
Flamengo joga fora de 
casa.
 Após a partida 
em Curitiba, o Flamengo 
tem o Vitória, na quinta-
feira, no Maracanã, e 
depois viaja para Belo 
Horizonte - pega o Amé-
rica-MG, domingo, dia 
26 de agosto.
 A brecha no 
calendário de agosto - 
após cinco partidas con-
secutivas contra Grêmio 
(três) e Cruzeiro (duas) 
- leva em conta a con-

centração total para o 
segundo duelo contra o 
Cruzeiro - três dias de-
pois do jogo com o Coe-
lho, em Belo Horizonte.
 Ainda assim, a 
delegação rubro-negra 
optou por retornar ao 
Rio no próprio domingo 
(26) e viaja novamente 
para Belo Horizonte na 
terça-feira (28), véspera 
da partida pela Liberta-
dores.
 O técnico Mau-
ricio Barbieri repetiu o 
que tem dito nas últimas 
entrevistas. No Flamen-
go, com três competi-
ções simultâneas, a or-
dem é levar o que tem 
de melhor a cada jogo. 
A única vez na sequên-
cia de agosto que joga-
dores foram poupados 
de alguma partida foi no 

duelo com 
o Grêmio, 
em Porto 
Alegre - 2 
a 0 para 
os gaú-
chos, dia 
4 de agos-
to. Na-
quele dia, 
R é v e r , 
Léo Duar-
te e Die-
go foram 
p o u p a -
dos após 
e x a m e s 
d e t e c t a -
rem risco 
maior de 
lesão no trio.
 - Vamos seguir 
fazendo avaliações cor-
riqueiras para ver quem 
tem risco de lesão, 
quando que a gente pre-

cisa segurar (o jogador). 
Pelas avaliações, fa-
zemos trocas. Existem 
vários fatores para es-
colher a melhor equipe. 
Pode ser que o melhor 
time hoje não seja a me-

lhor contra o Atlético-PR 
- lembrou o treinador.
 O meio de cam-
po Cuéllar saiu com cãi-
bras na noite de quarta-
feira. Mas não deve ser 
problema para o jogo de 

domingo, em Curitiba. 
Ele e o atacante Vitinho, 
que saiu mancando do 
Maracanã, com dores no 
tornozelo, serão reava-
liados nesta quinta-feira, 
no Ninho do Urubu.

Força fora de casa,
experiência e boa fase: 
como o São Paulo pode 

virar contra o Colón
 O São Paulo tem 
uma dura missão nesta 
quinta-feira, às 21h45 
(de Brasília), contra o 
Colón, em Santa Fe, na 
Argentina, pelo jogo de 
volta da segunda fase 
da Copa Sul-Americana. 
Mas o Tricolor confia na 
experiência do time e no 
poder de reação para se 
classificar.
 Como perdeu 

por 1 a 0 no Morumbi, o 
São Paulo precisa ven-
cer marcando dois ou 
mais gols (2 a 0, 2 a 1, 3 
a 2). Se devolver o 1 a 0, 
a decisão da vaga para 
ver quem enfrenta o co-
lombiano Junior Barran-
quilla nas oitavas de final 
será nos pênaltis.
 Mais fortalecido 
e entrosado do que nos 
outros mata-matas que 

enfrentou nesta tempo-
rada, o São Paulo tra-
balhou técnica e psico-
logicamente para esta 
partida.
 Veja abaixo 
como o Tricolor acredi-
ta que pode virar o jogo 
contra os argentinos:

Sem cair na catimba
 A tão conhecida 
catimba argentina fez 
o técnico Diego Aguirre 

poupar Die-
go Souza, 
que no jogo 
no Morum-
bi revidou 
a g r e s s ã o 
em Ortiz. 
Para evitar 
um descon-
trole emo-
cional, o trei-
nador tem 
orientado os 
seus joga-
dores a não 
caírem na 
pressão dos 
argent inos 
e manter o 
psicológico 
forte durante 
a partida.
A boa fase 

de Tréllez
 Para o lugar de 
Diego Souza, Aguirre vai 
apostar no bom momen-
to do atacante colombia-
no, autor de dois gols 
nas últimas duas parti-
das do São Paulo. Trél-
lez tem cinco gols pelo 
Tricolor e é o vice-arti-
lheiro do time no ano, ao 
lado de Everton.
Força da experiência

 O São Paulo 
acredita ter um time bem 
preparado em termos de 
experiência para contro-
lar a situação adversa de 
estar perdendo um duelo 

eliminatório e ter de bus-
car um resultado fora de 
casa, como nesta parti-
da com o Colón.

Visitante indigesto
 No Campeonato 
Brasileiro, do qual é líder, 
o São Paulo tem sido um 
visitante incômodo para 
os donos da casa. Tanto 
que o Tricolor é o time de 
melhor aproveitamento 
fora de casa. Aguirre es-
pera que isso surta efeito 
em Santa Fe.
Há pressão também do 

outro lado
 Os argentinos 
comemoraram a vitória 
no Morumbi como um 

grande feito da história 
do Colón, mas agora 
vão ter de segurar o São 
Paulo mais uma vez. 
Os brasileiros acreditam 
que esse clima pode 
também pressionar o 
time argentino.
 Veja as informa-
ções do São Paulo para 
a partida contra o Colón:
 Local: Estádio 
Brigadier General Esta-
nislao López, Santa Fe, 
Argentina
 Data e horário: 
quinta-feira, às 21h45 
(de Brasília)
 Escalação pro-
vável: Jean; Bruno Pe-

res, Bruno Alves (Arbo-
leda), Anderson Martins 
e Reinaldo; Jucilei (Li-
ziero), Hudson e Nenê; 
Rojas, Everton e Tréllez
 D e s f a l q u e s : 
Brenner (suspenso), 
Diego Souza, Rodrigo 
Caio e Edimar (poupa-
dos)
 Arbitragem: Ma-
rio Díaz de Vivar apita, 
auxiliado por Eduardo 
Cardozo e Carlos Cáce-
res. Todos do Paraguai
 Transm issão : 
FoxSports
 Tempo Real: 
GloboEsporte.com, a 
partir de 20h30


