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esportes

Pela vaga e pela grana
Mengão encara o Racing hoje no Maraca para ir às quartas de final da Liberta

O

Flamengo recebe o Racing hoje, no Maracanã,
às 21h30, pela partida
de volta das oitavas de final da
Libertadores. A vaga para as
quartas de final da competição
significará mais que um passo
dado na busca pelo título. A
parte financeira do clube para a temporada 2021 também
está em jogo, pois a classificação deve ter impacto direto no
investimento do futebol para o
próximo ano.
O orçamento previsto para
2020 já foi afetado com a pandemia do novo coronavírus:
a perda de receita de cerca de
R$ 200 milhões pela falta de
bilheteria, de sócio-torcedor
e de direitos de televisão, que
foram deslocados para o próximo ano.
Porém, durante a pandemia, o Flamengo fez uma readequação dos valores. Nesse “novo orçamento”, previa
chegar às semifinais da Copa
do Brasil, ou seja, deixou de
ganhar R$ 7 milhões previstos
após a eliminação para o São
Paulo. Para piorar, o clube ainda imaginava a volta de público
neste ano, apostando que entrariam mais R$ 9 milhões.

Pedro melhora,
mas Gabigol...

Diretoria
apostou em
chegar pelo
menos até a
semifinal
entrou em acordo com o extreinador Domènec Torrent,
que exige multa em torno de
R$ 11,4 milhões para assinar a
rescisão contratual.
Para completar o drama,
o Flamengo precisa realizar
a compra do atacante Pedro,
emprestado pela Fiorentina,
da Itália, até 31 de dezembro,
avaliada em 14 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões).

FLAMENGO

RACING

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís;
Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro
e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro
(Vitinho). Técnico: Rogério Ceni.

Arias, Domínguez, Sigali, Nery (Melgarejo); Matías Rojas, Leonel Miranda
(Augusto Solari) e Fértoli; Reniero e
Cvitanich (Lisandro López). Técnico:
Sebástian Beccacece.

Local: Maracanã
Árbitro: Roberto Tobar (Chile)
Assistentes: Christian Schiemann e
Claudio Urrutia (Chile)
Horário: 21h30
TV: SBT e Fox Sports

Alexandre Vidal / Flamengo

Diante das circunstâncias,
a meta na Libertadores se tornou mais importante: chegar à semifinal. Se conseguir, o
Flamengo acumulará US$ 3,5
milhões (cerca de R$ 18,7 milhões) com premiação.
A diretoria rubro-negra ainda tem compromissos financeiros que precisam ser resolvidos antes do fim de 2020. O
clube, por exemplo, ainda não
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Rodrigo Caio treinou com o grupo e deve retornar à equipe hoje

LLO Flamengo ainda vive a expectativa de poder contar com
titulares importantes para a
decisão contra o Racing. No
último treino antes do jogo,
Rodrigo Caio, recuperado de
lesão muscular na panturrilha
direita, participou de toda atividade com o grupo e aumentou suas chances de retornar à
equipe. Assim como o zagueiro, o atacante Pedro também
treinou com os companheiros
e mostrou estar bem após lesão muscular, podendo ser opção, já que o artilheiro Gabigol segue em tratamento para
se recuperar de desequilíbrio
muscular, trabalhou separadamente e deve ficar fora, assim
como o meia Diego.
Com o 1 a 1 na Argentina, o
Rubro-Negro pode até empatar em 0 a 0 hoje que conquista
a vaga às quartas de final da Libertadores. Em caso de novo 1
a 1, a decisão irá para os pênaltis. Já o Racing se classifica se
empatar por dois ou mais gols.
Quem vencer passa.

La Bombonera favorita para a final de 2021
LLA direção da Conmebol começará nos próximos dias suas
visitas para definir as cidades
que receberão as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2021 a 2023. La Bombonera, que já aparecia entre os
candidatos a ser palco da decisão do ano que vem, ganhou
força em virtude da morte de

Diego Maradona. A informação é do site UOL.
A perda do ídolo argentino
fez com que o estádio do Boca
Juniors fosse promovido a favorito pela Conmebol. A ideia
da entidade é usar toda a semana que antecede a final da
Libertadores de 2021 para homenagear Maradona, já que a

decisão está marcada para novembro, quando a morte do
ídolo fará um ano.
Ao todo, cinco estádios brasileiros se candidataram a receber as finais das competições. O Maracanã, sede deste
ano, aparece novamente para
a Libertadores de 2022 e 2023 e
para a Sul-Americana de 2021.

