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Com derrota do Palmeiras para
o Grêmio, Fla abre 13 pontos e
conquista Brasileiro após 10 anos

Luciano Belford

Jesus: dois títulos
em campanhas
espetaculares

U

m fim de semana único
para ficar marcado na
história de 40 milhões
de torcedores. Nunca um time
havia conquistado a Libertadores e o Brasileiro na mesma
temporada. O Flamengo de
Jorge Jesus conseguiu tal feito
em menos de 24 horas. Se no
sábado foi dia de acabar com
o jejum de 38 anos na competição sul-americana, ontem o
Rubro-Negro sagrou-se heptacampeão sem entrar em
campo, graças à derrota do
Palmeiras em casa por 2 a 1
para o Grêmio.
No Brasil, apenas o Santos
de Pelé conseguiu o feito de
uma conquista nacional e da
Libertadores. Em 1962 e 1963,
a equipe santista levantou a
Libertadores e também a Taça
Brasil, que recentemente ganhou status de Campeonato
Brasileiro, mas era disputada
em mata-mata.
O elenco rubro-negro ainda estava no ônibus voltando para casa depois do desfile
no Centro do Rio. Eles acompanharam o jogo do Palmeiras pelo celular e gritaram ‘É
campeão’. O técnico Jorge Jesus não estava com o grupo,
pois preferiu ir para casa por
conta própria.
O Flamengo volta a comemorar a conquista do Brasileiro dez anos depois do hexa.
Se em 2009 o título só saiu na
última rodada, com vitória
por 2 a 1 sobre o Grêmio, desta vez foi com quatro jogos de
antecedência.
“Vale comemorar dois no
mesmo dia? Vale, porque aqui
é Flamengo “, escreveu Gabigol em postagem no Twitter.
A festa de entrega das duas
faixas será quarta-feira, às
21h30, contra o Ceará, no Maracanã. Ontem já havia longas
filas de torcedores para comprar os ingressos que restam.

Em 23 horas, duas
taças: agora, o hepta

CAMINHO
TRAÇADO
NO MUNDIAL
NNDepois de conquistar a Libertadores e o Brasileiro, o
próximo passo é o Mundial,
e o Flamengo, apesar de já
pensar no Liverpool, precisa
antes encarar as semifinais.
O Al Hilal (Arábia Saudita)
venceu no sábado o Urawa
Reds (Japão), pela final da
Liga dos Campeões da Ásia.
O time árabe vai enfrentar
o Espérance (Tunísia), nas
quartas de final. O vencedor
pega o Flamengo, dia 17, em
Doha. Se encarar o Al Hilal, o
Flamengo irá reencontrar o
ex-volante Cuéllar.
Na outra chave da semifinal, o Liverpool aguardará os confrontos da primeira
fase e das quartas de final.
Os ingleses podem pegar o
Al Sadd (Catar), o Hienghène,
da Nova Caledônia (campeão
da Oceania) ou o Monterrey
(México). De quebra, o RubroNegro também vai disputar
o Mundial de 2021, na China. Será a primeira edição do
novo formato com 24 clubes.
Serão seis sul-americanos,
entre eles os campeões da Sul
-Americana e da Libertadores
de 2019: Independiente del
Valle (Equador) e Flamengo.

Aproximação de Neymar mexe com a Nação
Jorge Jesus
receberá na
manhã de
hoje o título
de cidadão
carioca em
cerimônia na
Câmara de
Vereadores
do Rio

NNEm estado de graça, a torcida do Flamengo celebrou, em menos de 24 horas, o
bicampeonato da Libertadores e o hepta
brasileiro. Às vésperas do Mundial de Clubes, que acontecerá entre os dias 11 e 21
de dezembro, no Catar, os rubro-negros
torcem pela permanência de Gabigol, mas
sonham com outro craque revelado pelo
Santos: Neymar.
Segundo o jornalista Juca Kfouri,
do site UOL, a contratação, por empréstimo, é debatida em reuniões entre os conselheiros, com o Paris Saint-Germain pagando 70% do salário do astro da Seleção.

De quebra, Reinier seria negociado com o
clube francês por uma quantia milionária.
A visita de Neymar pai para conhecer as
dependências do Ninho do Urubu estreitou a relação, de olho no futuro. A eufórica
comemoração de Neymar pela conquista
rubro-negra na Libertadores viralizou na
internet. Por enquanto, o namoro segue
a distância. Hoje, a diretoria concentra a
atenção na contratação definitiva de Gabigol. Apesar do pré-acordo com a Inter de
Milão, a imprensa italiana diz que o clube
pode aumentar a pedida de 15 milhões
para 40 milhões de euros (R$ 185 milhões).

VOCÊ SABIA
Expulso na final da
Libertadores, Gabigol
está liberado para o
Mundial do Clubes.
O camisa 9 terá que
cumprir a suspensão
em competições na
esfera da Conmebol

