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LLO MEIO-CAMPISTA MARX LENIN, DE 19
ANOS, FOI EMPRESTADO POR SEIS MESES AO
AVAÍ PARA GANHAR EXPERIÊNCIA

esportes
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LLOLHA A BAGUNÇA!

A farra dos cambistas
Ingressos para Fla x Grêmio, pela Liberta, são vendidos por até R$ 1 mil em site

O

mês de outubro ainda
nem chegou, mas a farra dos cambistas para o
duelo entre Flamengo e Grêmio, dia 23 do mês que vem,
já começou. Nas rede sociais,
usuários vendem dois, três e
até quatro ingressos. No site
‘Mercado Livre’, há anúncios
de ingressos por até R$ 1 mil.
A procura é grande: mais de 50
mil ingressos já foram vendidos para o jogo, todos para os
sócios-torcedores que pagam
os planos mais caros.
Um dos anúncios coloca um
par de ingressos do Setor Sul
à venda por R$ 2 mil. O pagamento pode ser feito no boleto ou no cartão de crédito, com
opção de parcelar em até 12 vezes. O frete é grátis, e o vendedor garante a entrega em até
três dias úteis. Usuários comentam pedindo informações.
“Qual bairro você fica? E, você tem muitos ingressos?”, indaga um possível comprador.
“Copacabana. Quem comprar
primeiro, leva. Tenho oito”, responde o vendedor.
Outro vendedor anuncia
um ingresso de Setor Norte Inferior por R$ 999. Desconfiado, um interessado questiona
se é possível retirar as entradas
em mãos.“Tem, sim. Te mostro
todos os vouchers de compra.
Você irá comprar e ficar tranquilo com a autenticidade”,
garante o cambista. Procurado, o site ‘Mercado Livre’ não
comentou, até o fechamento
desta edição.
No Facebook também há comercialização livre de ingressos.
Um usuário oferece a R$ 750.
“Aceita um celular novo?”, perguntou um torcedor.“Terreno em
Caxias estou pegando. Quer ir só
na boa? Paga meu preço,brother”,
respondeu o vendedor.

Alexandre Vidal / Flamengo

Time com
soberba?
Soberba foi a palavra usada por Romildo Bolzan,
presidente do Grêmio, para caracterizar o momento que vive o Flamengo,
adversário da semifinal da
Libertadores. Para o mandatário,“não tem coisa melhor”do que o clima criado
no Rio.“Estamos adorando
esse ambiente criado pelo
Flamengo. Não tem coisa
melhor para nós do que essa soberba, essa arrogância,
esse sentimento hegemônico e essa capacidade de que
a imprensa já fez eles jogarem com o Liverpool, lá no
final do ano”, comentou em
reunião do Conselho Deliberativo do clube.

LL

R$ 200 em
Porto Alegre
O torcedor do Flamengo
que quiser acompanhar o
time no jogo de ida das semifinais da Libertadores,
contra o Grêmio, em Porto Alegre, dia 2, precisa coçar o bolso. Os sócios-torcedores terão prioridade
para as vendas online, que
se iniciam dia 20 de setembro. Para este confronto, as
entradas custarão R$ 200
(R$ 100 a meia). Nas redes
sociais, sócios-torcedores
reclamaram.Alguns rubronegros compraram pacotes
de ingressos para o Brasileirão com a expectativa de ter
prioridade na Libertadores.
LL

Alheios ao clima festivo que cerca o Flamengo, Gabigol (E) e Vitinho treinam no CT do Ninho

Joel não sabia que 2 a 0 era do Fla em 2008
LLApós 11 anos,Obina e Ronaldo
Angelim contaram os bastidores
de um dos maiores vexames do
Flamengo. Em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro, os
ex-jogadores criticaram a preparação para o jogo de volta das
oitavas de final da Libertadores

de 2008 — derrota de 3 a 0 para
oAmérica do México,no Maracanã, e ainda revelaram um fato curioso sobre o então técnico
Joel Santana.“Nós fizemos tudo
errado, teríamos que ser eliminados. Tanto que Joel não sabia
que 2 a 0 dava a gente,ele acabou

fazendo a substituição e colocou
o time mais para a frente (…).
Ele achava que dois (2 a 0) estava
eliminando a gente,e não estava
(…),nós fizemos quatro gols fora de casa (4 a 2).Depois ele veio
a entender que 2 a 0 dava a gente”, revelou Angelim.

