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Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado, às 17h (de Brasília), o título 

da Copa Libertadores de 2021. O clássico brasileiro será disputado no 

estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, com acompanhamento 

em tempo real do ge - CLIQUE AQUI PARA SEGUIR. 

Atual campeão, o Verdão chega à sexta final em busca do tricampeonato. 

Depois da tríplice coroa na temporada passada com o torneio continental, 

Copa do Brasil e Paulistão, a equipe de Abel Ferreira busca o primeiro 

título de 2021. No Brasileirão, já não tem mais chances de alcançar o 

Atlético-MG. 

Em sua segunda final em três anos, o Flamengo tem todos os titulares à 

disposição, depois de fazer um planejamento e de otécnico Renato 

Gaúcho rodar o elenco nas últimas partidas do Brasileirão. O eventual tri 

da Libertadores terá a força de salvar a temporada rubro-negra. 

+Veja a tabela da Copa Libertadores 

O confronto no Uruguai é também um tirateima entre os times que 

vêm dominando o futebol brasileiro. E o vencedor terá vaga no Mundial 

de Clubes da Fifa, em fevereiro. 

Palmeiras e Famengo já duelaram em seis mata-matas, com três vitórias 

para cada lado: o Verdão levou a melhor na final da Taça dos Campeões 

Estaduais Rio-São Paulo 1942, nas quartas da Copa do Brasil de 1999 e nas 

semis da Copa dos Campeões de 2000; o Rubro-negro ganhou na semi da 

Copa do Brasil de 1997, na final da Mercosul de 1999 e na decisão da 

Supercopa de 2021. 

Tempo real: o ge acompanha todos os lances - clique aqui para seguir. 

— Foto: Artelge 

Palmeiras - técnico: Abel Ferreira 

Abel Ferreira trabalhou para deixar o elenco o mais inteiro possível 

fisicamente e não há jogadores lesionados. Felipe Melo, recuperado de 

dores no joelho direito, chegou a ser dúvida, mas se colocou à disposição 

e ouviu do treinador que será utilizado. Só não se sabe ainda se desde o 

início. O capitão é peça importante no esquema do português (Danilo é 

opção). Marcos Rocha, suspenso, deve dar lugar a Mayke. 

Provável escalação: Weverton; Mayke, 

Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe 

Melo (Danilo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e 

Raphael Veiga; Dudu e Rony. 

Desfalque: Marcos Rocha (suspenso). 
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Provável escalação do Palmeiras para a final da Libertadores — Foto: ge 

+ Leia mais notícias sobre o Palmeiras 

Flamengo - Técnico: Renato Gaúcho 

Depois de muito tempo com diversos problemas de desfalque, a equipe 

terá todos os titulares à disposição. São três jogadores diferentes em 

relação ao time escalado em 2019, na decisão de Lima: Isla no lugar de 

Rafinha, David Luiz no de Pablo Marí, e Andreas Pereira na vaga de Gerson. 

Provável escalação: Diego Alves, Isla, 

Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, 

Andreas Pereira, Everton Ribeiro, 

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. 

Desfalques: Léo Pereira (suspenso). 
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Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores — Foto: ge 

+ Leia mais notícias sobre o Flamengo 

— Foto: Infografia 

* Árbitro: Nestor Pitana (Argentina) 

«Assistente 1: Juan P. Belatti (Argentina) 

«Assistente 2: Gabriel Chade (Argentina) 

« Quarto árbitro: Facundo Tello (Argentina) 

«VAR: Julio Bascufian (Chile) 

Transmissão: SBT, Conmebol TV e FoxSports. 
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AVoz da Torcida 

A Voz da Torcida - Quetelin Rodrigues: “Jogo foi um reflexo da 

temporada: um fracasso” 
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Próximo A saga de um palmeirense até Montevidéu:ve... > 
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Diante de 30 mil torcedores, Bahia vence na Fonte, sai do Z-4 
e complica o Grêmio 

Time baiano conta com gols de Matheus Bahia, Raíe Daniel para conquistar os três pontos; 
Thiago Santos desconta 

Com 97% de chance de cair, 

Grêmio vê torcedores jogarem a 
toalha; veja reações 

Torcedores praticamente perdem esperança 
após derrota por 3 a 1 em duelo direto com o 
Bahia, na noite desta sexta-feira, pela 36º rodada 

do Brasileirão 

Emgrêmio 

Só uma podeir à Copa: Itália e 
Portugal caem na mesma chave 
da repescagem europeia 

Fifa define as chaves que decidirão os donos das 

três últimas vagas do continente no mundial do 

Catar. Doze equipes, incluindo tália e Portugal, 
duelarão em semifinais e finais de jogos únicos 

Em eliminatórias - europa 

Análise: apatia geral, erros 
infantis e escolhas equivocadas 
deixam Grêmio à beira do 
precipício 

Derrota por 341 para Bahia é um desastre em 
uma temporada toda acidentada do clube 

gaúcho 
Emgrêmio 

"Dorme pobre, acorda rico": 

Alef Manga vai da Série D à Série 
A em um ano e se espanta com 
ascensão 

Sensação em 2021, artilheiro do Carioca e do 

Goiás conta que passou fome na infância e 

quase se envolveu com drogas. Ele revela ser 
torcedor do Santos e sonha com "Furacão 

Manga" na Europa 

Emgoiás 

Dívida de quase R$ 9 milhões 
por Matheus Jesus faz 
Corinthians ser condenado na 
Fifa; clube recorre 

Timão não pagou ao Estoril pela compra do 
jogador, que está emprestado ao Náutico 

Em corinthians 

Dicas técnicas: veja 10 jogadores 
que podem mitar na rodada 
*36 do Cartola FC 

Listamos duas opções por posição para a 36º 
rodada. O mercado fecha às 19h (de Brasília) 

deste sábado 

Em dicastécnicas betfair 

Mancini não joga a toalha, mas 
reconhece jogo cheio de erros 
do Grêi "Estamos 
decepcionados” 

Técnico explica ausência de Campaz com dois 
dias de febre e aponta falta de concentração 
como principal problema do Tricolor na derrota 
em duelo direto contra o Bahia 

Emgrêmio 


