Palmeiras e Flamengo disputam
o título da Libertadores
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Copa Libertadores da
América, este sábado (27). | Foto:Reprodução
Clubes tentam marcar o nome pela terceira vez na história da
CONMEBOL.
Flamengo e Palmeiras buscam a glória eterna da Copa
Libertadores da América, a partir das 17h (horário de
Brasília) deste sábado (27), no estádio Centenário de
Montevidéu (Uruguai). A partida decisiva terá transmissão
da Rádio Nacional.
O jogo coloca frente a frente os dois últimos vencedores da
competição (o Rubro-Negro da edição 2019 e o Verdão da edição
2020).
O Flamengo chega à busca do tricampeonato continental (venceu
em 1981 e em 2019) em um momento de instabilidade da
temporada. Após ficar de fora da final da Copa do Brasil (após
eliminação nas semifinais diante do Athletico-PR), a equipe da
Gávea viu o título do Brasileiro ficar mais distante, pois
tropeçou quando poderia diminuir a distância para o líder
Atlético-MG.
Assim, a conquista da Libertadores é a grande oportunidade de
encerrar a temporada levantando um troféu. Na coletiva antes
da decisão o técnico Renato Gaúcho deixou claro que sabe que a
vitória é de suma importância em um país como o Brasil, no
qual só ficam gravados na história os nomes dos vencedores:
“Trabalhamos para buscar os resultados, os títulos. Entramos
para vencer, mas o adversário também. Amanhã [sábado] temos
uma decisão. O mais importante é que chegamos por méritos. No
Brasil, infelizmente, só dão importância a quem vence”.

Para alcançar este objetivo o treinador contará com força
máxima, inclusive o meio-campista uruguaio De Arrascaeta, que
desfalcou o time da Gávea em vários jogos da temporada. Com
isso, a provável escalação do Flamengo na decisão é: Diego
Alves; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe
Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e
Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
O Verdão também busca a terceira glória da Libertadores (após
vencer em 1999 e em 2020). Porém, para alcançar este objetivo
terá que quebrar um incômodo tabu, voltar a vencer o Flamengo,
o que não acontece desde 2017 (neste período as equipes
mediram forças em 9 oportunidades, com 5 triunfos do RubroNegro e 4 empates).
Na opinião do técnico Abel Ferreira, este retrospecto não pode
tirar o ânimo de sua equipe. “Apesar de não ganhar há mais de
quatro anos [do Flamengo] temos chance de fazer isto amanhã
[sábado]. Minha trajetória no Palmeiras tem sido fazer
história com estes jogadores aqui e agora”.
Na coletiva antes do jogo ficou no ar a possibilidade de o
experiente volante Felipe Melo começar na equipe titular. Caso
ele realmente fique com a vaga entre os 11 iniciais do Verdão,
o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Mayke, Gustavo
Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga
e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.
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