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LIBERTADORES VALOR MAIS BARATO FICA EM CERCA DE R$ 1.100, COM A CONVERSÃO ATUAL DO DÓLAR, MAS AINDA ASSIM A PROCURA É GRANDE

PREÇOS SURREAIS
Ingressos caros para a final
DECISÃO. PALMEIRAS E FLAMENGO
VÃO DUELAR NA FINAL, MAS PREÇO
DOS INGRESSOS É DESAFIO
MONTEVIDÉU
Da redação
@jornalovale

Nesta última semana, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou o valor dos ingressos
para a decisão da Copa Libertadores da América, que será
disputada entre Palmeiras e
Flamengo no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, no dia 27 de novembro.
O mais barato do primeiro
lote custa 200 dólares (cerca de R$ 1,1 mil na cotação
atual).
Desta maneira, o preço é
consideravelmente superior
ao da final da Champions

League deste ano, vencida
pelo Chelsea, que estava a
venda por menos de R$ 500.
E até mesmo mais barato dos
que os ingressos para a Eurocopa 2020, que foi disputada
em 2021.
A entidade máxima que comanda o futebol sul-americano já anunciou os locais de
vendas de ingressos.
Além dos preços altos, os
torcedores já enfrentam também aumento no preço das
passagens aéreas e precisam
também lidar com a escassez
de vagas nos hotéis de Montevidéu, que já estão lotados.
Desde 2019, a Copa Libertadores da América é disputada
no formato de jogo único, em
campo neutro, mas sempre
teve a presença de clubes bra-

sileiros nas finais.
Em 2019, a decisão seria no
Chile, mas foi transferida para
Lima, no Peru, por causa da
convulsão social que os chilenos viviam na época.
O Flamengo acabou campeão
contra o River Plate, da Argentina, ao fazer 2 a 1, de virada,
com dois gols no final.
Depois, em 2020, que foi na
prática em fevereiro deste
ano, o jogo único foi no Maracanã, em final brasileira entre
Palmeiras e Santos, quando o
Verdão ficou com o título.
Agora, em 2021, novamente
dois times brasileiros estão na
disputa pelo título da competição.
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2019
Palco da final. Estádio Centenário de
Montevidéu, no Uruguai, palco da final
Divulgação

FOI O ANO
em que a Libertadores teve
sua primeira final disputada
em jogo único, quando o
Flamengo venceu o River

ELIMINATÓRIAS ELE ASSUME A PARTIR DE NOVEMBRO

Paraguai anuncia
Schelotto como
novo técnico
ASSUNÇÃO
O argentino Guillermo Barros Schelotto foi designado
como novo técnico da seleção paraguaia de futebol,
com a difícil tarefa de retirá
-la em tempo recorde das últimas colocações da tabela
de classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 para mirar pelo
menos na repescagem para
o Mundial.
O contrato é válido até o
final da Copa América 2024.
O técnico vai substituir o
compatriota Eduardo Berizzo, que deixou o cargo na
semana passada após a derrota humilhante do Paraguai
para a Bolívia por 4 a 0 em
La Paz, na 12º rodada das
eliminatórias para a Copa
do Mundo. A equipe é a oitava na tabela com 12 pontos,
à frente apenas de Peru e
Venezuela.
O Paraguai não vai a uma
Copa do Mundo desde 2010
e seus últimos resultados o
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Comando. Guillermo Schelotto
vai comandar o Paraguai

afastam da possibilidade de
estar no Catar. Gestores e
jogadores acreditam, porém,
que podem brigar pela quinta
colocação para disputar uma
repescagem contra uma seleção de outro continente.
Nas próximas partidas, em
novembro, o Paraguai terá
que enfrentar a seleção do
Chile em casa e a Colômbia
como visitante.
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