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Chance é grande
pra Libertadores
Rubro-Negro já tem 80% de possibilidade de
garantir vaga na fase de grupos da competição

C

om todos os olhos voltados para o clássico com o
Fluminense, na próxima
quarta-feira, no Maracanã, o
elenco do Flamengo se reapresentou ontem, após o recesso
natalino, e já iniciou a preparação para o jogo, sob o comando
do técnico Rogério Ceni.
O treinador poderá contar
com dois importantes jogadores,
que cumpriram suspensão contra o Fortaleza: o lateral-esquerdo
Filipe Luís e o atacante Gabigol.
O título do Campeonato Brasileiro parece distante, porém, uma
vaga direta na Copa Libertadores
da América está bem perto de se
concretizar para o Mais Querido.
De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia,do site Infobola, o Rubro-Negro tem 80%
de possibilidades de ficar entre os
quatro primeiros do Brasileirão e
conseguir uma vaga direta para a
fase de grupos da principal competição da América do Sul.
Caso consiga se classificar,
o Mais Querido vai disputar a
sua quinta Libertadores consecutiva. O Rubro-Negro vem
jogando a competição de forma consecutiva desde 2017. A
equipe conquistou o título do
torneio em 2019, sob o comando do treinador português Jorge Jesus. Foi o segundo título
do Flamengo, que já havia vencido a Libertadores em 1981.
O time rubro-negro também baterá um recorde se
conseguir a classificação para
a Libertadores de 2021. Será a
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Fred deve comandar o ataque tricolor contra o Flamengo

Muita labuta
pro clássico
Jogadores começaram o ano a pleno
vapor em busca dos três pontos

Filipe Luís cumpriu suspensão automática e está à disposição

primeira vez na história que o
Flamengo irá disputar a competição por cinco ocasiões de
foram consecutiva.
Com a participação em

2020, os carioca igualaram a
marca de 1984, quando disputaram quatro vezes em sequência o principal torneio de clubes do continente.

O segundo dia do ano foi de
trabalho no Fluminense. Novamente o Tricolor foi a campo, ontem, para se preparar com vistas
ao clássico da próxima quarta-feira com o Flamengo,no Maracanã.
O Tricolor deverá ter somente o desfalque do zagueiro Nino,
que vai cumprir suspensão.Luccas
Claro e Luiz Henrique mostraram
estar recuperados e deverão ficar à
disposição do técnico Marcão,assim como o meia Nenê.
O Tricolor deverá ser escalado com Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus
Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe, Nenê e Michel
Araújo; Marcos Paulo (Wellington Silva) e Fred.
Marcão busca a sua primeira vitória no comando do
Fluminense. Até o momento

foram duas derrotas e um empate em três jogos.
Fora das quatro linhas, 2021
começou com uma boa notícia
para o clube, que está perto de
quitar o Ato Trabalhista, de dívidas com funcionários e fornecedores, e concluir mais uma etapa
do pagamento de suas dívidas,segundo o globoesporte.com.
O acordo foi assinado em 2011,
durante a gestão de Peter Siemsen.
Ainda falta acerto das parcelas que
foram suspensas no início da pandemia da Covid-19.A última parcela aconteceu no mês de dezembro de 2020.
Desde 2011, as parcelas passaram por reajustes gradativos.
No ano passado, o clube começou pagando R$ 1,2 milhão e
terminou os últimos meses
com o valor de R$ 1,4 milhão.

