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UMA NOITE DE GALA
■ Flamengo e Corinthians, do-

Torcida tricolor promete comparecer em peso contra o Cuenca

FLUMINENSE

Maraca liberado
para jogo da Sula
Diretoria negocia e terá o estádio para
duelo com o Deportivo Cuenca, no dia 4

D

os males, o menor. O
Fluminense entrou em
acordo com a concessionária que administra o
Maracanã e poderá utilizar
o estádio na partida de volta
contra o Deportivo Cuenca
(Equador), pela Copa Sul-Americana, dia 4 de outubro.
Um trunfo importante rumo
às quartas de final, já que a
torcida promete comparecer
em peso e planeja uma festa
na arquibancada.
Com o anúncio na segunda-feira que o Maracanã
seria interditado para a reforma do gramado entre
amanhã e 9 de outubro, o
Fluminense seria o único
prejudicado, já que a concessionária abriu uma exceção para o Flamengo porque os ingressos para o jogo
contra o Atlético-MG, dia
23, já estão à venda. Nesse
período, o Tricolor tem três
duelos como mandante, o
mais importante pela Copa
Sul-Americana.

Assim que soube da interdição, a diretoria tricolor se
movimentou para tentar a
liberação para o duelo com
o Cuenca. Pesou a favor a
expectativa de bom público,
o que trará lucro à concessionária, que ainda cobra o
clube por dívidas de aluguel.
Com a permanência no
Maracanã, a torcida poderá
seguir com os planos para a
festa. Já foram arrecadados
mais de R$ 4 mil e falta pouco para alcançar a meta.
“É a nossa casa, onde o
torcedor está acostumado a
ir. Para a gente, é bom atuar
lá, independentemente do
gramado. O importante é a
torcida comparecer”, afirmou Jadson.
Para os dois duelos nesse período de interdição do
Maracanã pelo Brasileiro
em casa, contra Grêmio e Paraná, o mais provável é que
o Fluminense atue no Engenhão. Falta acertar com o
Botafogo o valor do aluguel.

nos das duas maiores torcidas
de futebol do país, e, quem
sabe, do planeta, começam a
disputar vaga na finalíssima
da Copa do Brasil, hoje à noite,
no Maracanã. Serão 180 minutos de tensão, adrenalina a mil
e galera sentada na beirinha
das cadeiras, roendo as unhas
dos pés. Teoricamente, o Flamengo é melhor e as campanhas no Brasileirão mostram
isso. Mas o Corinthians cresce
nas decisões e pode apostar
que será um adversário duríssimo que virá para tentar um

DE OLHO NA
TRÍPLICE COROA
■ O técnico Felipão estava no

futebol da China, voltou para
assumir o time do Palmeiras
sem conhecer a maioria dos
jogadores do atual elenco e
muito menos dos adversários,
deu o seu jeito, arrancou no
Campeonato Brasileiro, está
nas semifinais da Copa do
Brasil e disputa a Copa Libertadores da América com boas
chances. Ele mudou a cara do
time, fez brotar resultados
muito rapidamente. São raríssimos os casos no mundo de
clubes que tenham conseguido ganhar três competições
nobres na mesma temporada. Experiente, Felipão está
de olho na Tríplice Coroa.

resultado que permita decidir em casa. Mauricio Barbieri tem problemas mais
sérios do que Jair Ventura.
Trabalhou a equipe sem Lucas Paquetá (foto) e Cuéllar,
enquanto Fagner, dispensado da seleção brasileira por
lesão grave, surpreendeu,
aparecendo nos treinamentos e aparentando estar apto
depois de espantosa recuperação. Se jogar, poderemos
atribuir a mais um milagre
de São Jorge, Padroeiro do
Timão. Malandro é o gato
que já nasceu de bigode.

PEDALADAS
■ Não para em pé o tese de

que, se o Fagner atuar hoje
à noite, o Flamengo recorrerá ao Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD).
O jogo da seleção brasileira foi ontem e o jogador foi
desconvocado. Tudo certo,
gol do malandro.
BOLA DENTRO
■ Victor, do Atlético-MG,
é outro excelente goleiro.
Na vitória sobre o Atlético-PR por 3 a 1, tirou o
seu time do sufoco com
um punhado de grandes
defesas. Goleiraço.

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

■ Grama

sintética resolveria o problema no Estádio
do Maracanã.
■ A partir de janeiro, empresários americanos levarão jogos do Campeonato
Espanhol para os Estados
Unidos e querem ser palco
da final da Champions.
BOLA FORA
■ Se espremermos muito,
muito mesmo, não cairá
uma gota de coisa útil depois dos jogos da seleção
brasileira contra as inexpressivas equipes de Estados Unidos e El Salvador.

