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PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores
Hoje
Carioca
24/4

Vélez Sarsfield
Volta Redonda

21h30
19h

Argentina
Maracanã

VAI COMEÇAR A FESTA
Mengão encara o time de Mancuello, hoje, na Argentina, rumo ao tri da Libertadores

C

hegou a hora do‘vamos ver’.
Após faturar o Brasileirão e a
Supercopa do Brasil em dois
meses,o Flamengo estreia hoje na
fase de grupos da Libertadores, às
21h30, no Estádio José Amalfitani,em BuenosAires,naArgentina,
contra o Vélez Sarsfield.
Vindo de derrota por 3 a 1 para o Vasco e empate em 2 a 2 dos
reservas com a Portuguesa da Ilha
pelo Carioca, além da indefinição
sobre a situação do uruguaio Arrascaeta, que teria reclamado de
não ser mais bem valorizado pela
diretoria,o clube inicia a sua trajetória rumo ao Tri da competição.
O camisa 14, inclusive, depois
de ficar dois jogos fora, deve ser a
novidade na equipe. O desfalque
fica por conta do zagueiro Rodrigo Caio,que está suspenso.A diretoria segue com as conversas com
os representantes do apoiador para tentar resolver a situação o mais
rápido possível. Antes do embarque para a Argentina, o vice-presidente Marcos Braz disse que
acredita que as partes encontrarão “um denominador comum”
sem mais problemas.
Após o treinamento de ontem,
na Casa Amarilla, CT do Boca Juniros, o goleiro Diego Alves falou
sobre a preparação.“A expectati-

conta com LDU, do Equador, e
Unión La Calera, do Chile.
No fim de semana, o Vélez
venceu o Huracán, por 2 a 0,
com direito a gol de falta do meia
Mancuello, que balançou a rede
10 vezes em 66 partidas pelo Flamengo em 2016 e 2017.
FLAMENGO

Hoyos; Guidara, Giannetti, Abram
e Ortega; Cáseres, Mancuello,
Orellano, Almada e Centurión;
Tarragona.
Técnico: Mauricio Pellegrino

Diego Alves; Maurício Isla, Willian
Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís;
Gerson, Diego, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.
Técnico: Rogério Ceni

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: José Carlos Araújo
Comentarista: Washington Rodrigues

Pepê está de
saída do clube
L Pepê deve deixar o Flamengo em
breve. Segundo informações do
site Globoesporte.com, o jogador
tem negociações avançadas para
defender o Cuiabá na Série A do
Brasileirão deste ano. O apoiador
ficou fora da estreia do Rubro-Negro na Libertadores da América.
O jogador tem contrato até
junho. A ideia era tentar uma renovação e emprestá-lo para não
perdê-lo de graça.Xodó do técnico Rogério Ceni,Pepê passou a ter
oportunidades na equipe no fim
do ano passado. Seu contrato iria até o fim de dezembro, mas foi renovado a
pedido do ex-goleiro.
O jogador foi titular no 2 a 2 com
a Portuguesa
da Ilha, no
último sábado.

O ZAGUEIRO
RODRIGO CAIO,
SUSPENSO,
É O ÚNICO
DESFALQUE

VÉLEZ SARSFIELD

Local: José Amalfitani, na Argentina
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e
Miguel Roldán (COL)
Horário: 21h30
TV: SBT

MARCELO CORTES / FLAMENGO

va é a melhor possível. Sabemos
que é difícil, o primeiro jogo, mas
acho que estamos preparados para começarmos bem e vamos fazer de tudo para comemorar no
final com a nossa torcida. Iremos
fazer de tudo para que a
gente possa ter
um final como foi em
2019”. Além
do Mais Querido e doVélez,
o Grupo G da
Libertadores

Ogoleiroacredita
queaequipeestá
preparadaparaa
estreiadehoje

Craque Neymar não descarta defender o Mais Querido
L Neymar aproveitou o tempo livre nesta ontem para conversar
com alguns seguidores no Instagram e acabou falando algumas
coisas do que pode acontecer no
futuro. Ao responder perguntas
de fãs, o jogador do Paris Saint-Germain, da França, disse “talvez”para as possibilidades de jogar
pelo Flamengo e repetir a sua pas-

sagem pelo Santos,mas descartou
as chances de jogar no São Paulo.
Um seguidor pediu para que
o craque brasileiro voltasse ao
Peixe e ele disse “talvez” com
uma foto atuando com a camisa do clube. Depois, questionado se jogaria pelo Flamengo,
Neymar respondeu o mesmo,
mas com uma foto mostrando

o escudo rubro-negro e carinhas de risada. Só descartou a
possibilidade de jogar pelo São
Paulo, quando usou uma imagem jogando contra o Tricolor do Morumbi ainda durante
sua passagem pela Vila Belmiro.
Além de futebol, o camisa 10 do
PSG e da Seleção também negou que esteja namorando.

