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Esportes

Anderson 
Conceição 
de volta 
no Vasco

O Vasco ini-
c i o u  n e s t a 
segunda-feira 
a preparação 
para o duelo 
contra a Cha-

pecoense. Os cruzmaltinos 
vão em busca da primeira 
vitória na Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

O técnico Zé Ricardo 
recebeu uma boa notícia na 
reapresentação do elenco. O 
zagueiro Anderson Concei-
ção não se queixou de dores 
da coxa.

Após o jogador deixar a 
partida contra o CRB com 
dores no local, o departa-
mento médico iria fazer 
uma avaliação, mas Ander-
son Conceição participou 
normalmente do trabalho.

Zé Ricardo deve ter à 
disposição mais reforços 
para o duelo da sexta-feira. 
A maior expectativa é pela 
estreia do atacante chileno 
Carlos Palacios.

Base - Visando fortalecer 
e valorizar os Meninos da 
Colina, o Departamento 
de Futebol de Base assinou 
ontem o primeiro contrato 
profissional do zagueiro 
Luiz Felipe, um dos desta-
ques da categoria Sub-17, 
em São Januário. O jogador 
firmou vínculo com o clube 
até março de 2025.

Luiz Felipe está no Vasco 
desde 2018, quando passou 
a integrar a categoria Sub-
13. Nascido em 2005, ele 
participou das campanhas 
dos títulos do Campeonato 
Carioca e da Recopa Carioca 
na última temporada.

Atacante ainda não está recuperado da lesão que sofreu no joelho

Bruno Henrique desfalca 
o Fla contra o Palmeiras

O Flamengo se 
re a p re s e n t o u 
nesta segunda-
-feira após a vi-
tória sobre o São 

Paulo, pelo Campeonato Bra-
sileiro. Os rubro-negros focam 
no duelo contra o Palmeiras, 
nesta quarta-feira, pela Série 
A, em jogo adiantado da quar-
ta rodada do Brasileirão.

O técnico Paulo Sousa rece-
beu uma má notícia no treino. 
O atacante Bruno Henrique 
ainda não está recuperado da 
lesão no joelho que o tirou do 
jogo do fim de semana.

O jogador recebeu uma 
pancada no joelho contra o 

Talleres-ARG e vem realizando 
tratamento com o departa-
mento médico. Assim, Bruno 
Henrique não enfrenta o Pal-
meiras.

A boa notícia foi a presença 
do zagueiro Pablo. O jogador 
vem se recuperando de uma 
lesão sofrida no seu primeiro 

treino com o elenco rubro-
-negro.

A tendência é Pablo ser 
relacionado para a partida 
desta quarta-feira. Com isso, 
o técnico ganha uma opção 
para o setor de defesa, que 
vem sofrendo com as lesões 
nesta temporada.

No último lance da partida 
contra o São Paulo, o atleta 
Matheus França sofreu uma 
fratura no tornozelo direito e 
passará por cirurgia.

Ontem, o elenco rubro-
-negro iniciou os trabalhos na 
academia e depois foi para o 
campo realizar uma atividade 
leve com bola sob o comando 
do Mister Paulo Sousa.

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Bruno Henrique ainda não se recuperou da lesão no joelho e vai desfalcar o time no próximo duelo

Boa notícia para 
o Flamengo é 
a presença do 
zagueiro Pablo, 
que vem se 
recuperando

Flu tenta embalar 
na temporada

Chay vê evolução no 
Fogão após vitória

No sábado, o 
F l u m i n e n s e 
acabou com a 
sequência de 
tropeços. Os 
tricolores ven-
ceram o Cuia-

bá, na Arena Pantanal, pelo 
Campeonato Brasileiro. O re-
sultado traz tranquilidade ao  
técnico Abel Braga e ao  
elenco para a sequência da 
temporada. Agora, o Flu-
minense tem a chance de 
embalar.

O tricolor carioca vai 
fazer três jogos seguidos no 
Maracanã, por três compe-
tições diferentes. O primeiro 
compromisso será nesta 
terça-feira, contra o Vila 
Nova, pela Copa do Brasil, 
na qual o time vai em busca 

O  B o t a f o g o 
mostrou for-
ça ao vencer 
o Ceará, neste 
fim de sema-

na, e conquistar o primeiro 
triunfo no Campeonato Bra-
sileiro de 2022. Chay valori-
zou o resultado, destacando 
que o time ainda tem muito 
a evoluir sob o comando do 
técnico Luís Castro.

“O primeiro tempo foi 
mais aguerrido do que joga-
do, o Ceará veio no embalo 
da torcida. Sempre podemos 
evoluir, estamos treinando, 
entendendo o que o Luís 
Castro quer, e vem dando 
certo. Vamos aos poucos 

de um bom resultado para 
abrir vantagem rumo à clas-
sificação na competição de 
mata-mata.

No fim de semana, será 
a vez de entrar em campo 
pelo Brasileirão. O adver-
sário será o Internacional, 
que recentemente demitiu 
o técnico Alexander Me-
dina. Uma vitória sobre os 
gaúchos fará o Fluminense 
se aproximar dos líderes da 
competição.

Já na próxima semana, 
o desafio será pela Sul-A-
mericana. Os cariocas vão 
receber o Unión-ARG e bus-
cam se recuperar da derrota 
na rodada passada para se 
manter na briga pela clas-
sificação na competição 
continental.

melhorando sempre. É um 
cara que sempre exige mui-
to da gente. Temos muito a 
evoluir”, declarou o meia.

Chay ressaltou que o 
elenco e a comissão técnica 
terão mais tranquilidade 
após o triunfo: “É um time 
que ainda está sendo for-
mado, essa vitória dá uma 
leveza para se trabalhar. 
Vitória é sempre importante 
para o ambiente”.

O Botafogo volta a cam-
po nesta quarta-feira, às 
21h30 (de Brasília), contra o 
Ceilândia-DF, em Brasília. A 
partida, que será disputada 
no Estádio Mané Garrincha, 
é válida pela terceira fase da 
Copa do Brasil.
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Sociedade Limitada
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos às Sócias da PRN Concessões e Participações 
Ltda. (“Sociedade”) que se encontram disponíveis na sede social 
da Sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 21, Sobrado, Sala 12, 
Centro, CEP 20.010-010, os documentos relativos às contas dos 
administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. Rio de Janeiro/RJ, 13 de abril de 2022. João 
Daniel Marques da Silva - Diretor-Presidente e Eduardo Siqueira 
Moraes Camargo - Diretor Operacional.
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