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Fluminense

Preocupado com a defesa na reestreia de Oswaldo de Oliveira,
Tricolor perde poder ofensivo dos tempos de Fernando Diniz
Reginaldo Pimenta

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

Everton Cebolinha foi alvo de oferta do Milan, recusada pelo Grêmio

A

pesar da promessa de
Oswaldo de Oliveira de
manter o estilo ofensivo
do Fluminense, o que os torcedores viram no Maracanã,
contra o Corinthians, foi uma
mudança drástica. A preocupação defensiva ficou evidente e a postura não foi a que os
tricolores se acostumaram em
2019, mostrando que a busca
pelo equilíbrio entre ataque e
defesa com a nova filosofia de
trabalho não será fácil.
“Não pode fugir de nossa característica. Temos que encontrar um equilíbrio, não fomos
efetivos no nosso estilo de jogo”,
analisou o goleiro Muriel.
Em campo, os jogadores pareciam ter dificuldade para dosar a nova filosofia de Oswaldo
com a do antecessor Fernando Diniz. Ao contrário das trocas de passes com paciência, a
orientação era buscar finalizar
as jogadas mais rapidamente.
Com isso, aumentaram os lançamentos e cruzamentos para
a área, assim como os erros. Em
compensação, as chances criadas diminuíram drasticamente: em duas partidas, o time fez
um gol — em jogada de bola
parada — e só levou perigo em
chutes de longa distância.
“Não ficamos perdidos. As
metodologias são diferentes,
mas os jogadores têm que entender o mais rapidamente
possível a do Oswaldo. Acho
que a gente tem que esquecer
o Diniz e dar continuidade ao
trabalho”, minimizou Allan.
Apesar da maior preocu-

CEBOLINHA NÃO SAI
NNPerto do fechamento da janela internacional de transferências, na próxima segunda-feira, a diretoria do Grêmio
recusou uma oferta do Milan, da Itália, pelo atacante Everton Cebolinha. O valor teria sido abaixo dos 30 milhões de
euros (R$ 136 milhões) exigidos pelos gaúchos. A ideia da
direção do Milan era a contratação imediata, mas com o
parcelamento do pagamento. Cebolinha é o artilheiro do
Tricolor Gaúcho na atual temporada, com 13 gols.

DAGOBERTO
LEVA GANCHO
NNEx-jogador

Oswaldo de Oliveira se preocupou mais com a parte defensiva do time

pação com a defesa, o Fluminense, além do gol da eliminação, concedeu chances claras
(Muriel salvou três vezes cara
a cara). A saída de bola também se mostrou muito pior,
com menos jogadores dando
opções para o goleiro e os zagueiros saírem jogando.
“Não adianta partir para
frente de qualquer maneira e
desguarnecido. A melhora vem
com treinamento. Gradativamente, vou procurar impor a
maneira que eu penso e acho
que o futebol tem de ser jogado”, avisou Oswaldo.
No cobertor curto entre ataque e defesa, o Fluminense terá
pouco tempo para se readaptar. Com jogo decisivo contra o
Avaí segunda-feira, o equilíbrio

terá de ser encontrado nos treinos e com muito papo.
“São treinadores com estilos
diferentes e acaba mudando a
forma de jogar. É difícil, o time
vinha há oito meses trabalhando de uma forma. O problema
é que não temos esse tempo
para entender (a nova filosofia)”, completou o meia Paulo
Henrique Ganso.
ABAD AGREDIDO

Na saída do Maracanã, ainda
na parte interna, o ex-presidente do Fluminense Pedro Abad
foi muito hostilizado por torcedores e acabou empurrado
pelas costas por uma pessoa.
No vídeo divulgado pelo site
NetFlu, ele deixa o local escoltado por seguranças do estádio.

do Vasco,
o atacante Dagoberto,
hoje na Série B do Campeonato Brasileiro com
o Londrina, foi suspenso
por dois jogos após chamar o árbitro William
Machado Steffen de ‘cagão’. Ele foi expulso contra o Atlético-GO, pela
14ª rodada, e saiu de
campo muito revoltado.

GREGOS QUEREM
BRASILEIRO
NNDestaque do Monaco, da
França, o apoiador Boschilia entrou na mira do
Olympiacos, da Grécia,
que está no grupo B da Liga
dos Campeões, ao lado de
Bayern de Munique, Tottenham e Estrela Vermelha.
O ex-jogador do São Paulo
é o sonho de consumo dos
gregos para a competição.

HOJE NA TV
SPORT TV
Brasileiro Série B
Oeste x Sport
11h (vivo)
Ponte Preta x Coritiba
16h
Bragantino x Brasil de Pelotas
18h30
SPORT TV 2
Treino GP Bélgica de F-1
9h30 (vivo)
Brasileiro
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Southampton x Manchester
United
8h20 (vivo)
Chelsea x Sheffield
10h50
Burnley x Liverpool
13h20
FOX SPORTS
Campeonato Alemão
Bayern de Munique x Mainz
10h25

