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Flamengo demite Dome após 
duas goleadas no Brasileirão e 
já tem dois nomes na mira para 
assumir o time: Rogério Ceni  
ou Eduardo Coudet. P. 4 e 5

Hora da 
mudança
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Botafogo

No gol, Saulo 
ganha um voto 
de confiança 
Tendência é que o jogador seja mantido 
no time diante do Bragantino, na segunda

O 
Bota fogo  não  terá 
tempo para lamentar 
a dura derrota para o 

Bahia, no domingo, por 1 a 0, 
no Brasileiro. Com o resulta-
do, o Alvinegro passou a ocu-
par a 17º posição, abrindo a 
zona de rebaixamento, e pre-
cisa se preparar para um novo 
confronto direto, na segunda-
feira, diante do Bragantino, 
no Nilton Santos.

Além do pênalti marcado no 
último minuto a favor do Bah-
ia, outro lance da partida cau-
sou incômodo no torcedor do 
Botafogo. Aos 43 do primeiro 
tempo, o atacante Fessin, do 
Bahia, ganhou na disputa pelo 
ar, cabeceou fraco para o gol e o 
goleiro Saulo falhou feio. Após 
revisão do VAR, o árbitro assi-
nalou falta de Nino Paraíba na 
origem da jogada e anulou o gol 
do Tricolor.

Com Gatito em recupera-
ção de lesão no joelho e Diego 
Cavalieri diagnosticado com 
covid-19, a tendência é que 
Saulo seja mantido no gol do 
Botafogo na partida diante do  
Bragantino.

Treinador de goleiros do Bo-
tafogo e técnico interino nas 
últimas partidas, Flavio Tênius 
deu moral para Saulo na entre-
vista coletiva após o jogo. O trei-
nador revelou uma conversa 
com o goleiro, no intervalo da 
partida, após a falha e garantiu 
que todo o grupo tem confiança 
em seu trabalho.

“Ele estava fazendo um jogo 
muito tranquilo. Realmente 
nesse lance ele se atrapalhou 
um pouco. O que eu passei para 
ele é o que eu passo sempre. A 
conversa sempre existe. Ele 
estava há dois anos sem jogar. 
Não é mole você ficar um tem-
pão assim sem jogar. A situação 
no campeonato é difícil. Achei 
que ele fez um jogo tranquilo. 
Um ou outro errinho. Realmen-
te nesse lance ele errou, mas eu 
disse pra ele que levantasse a 
cabeça e seguisse no jogo por-
que o jogo estava bem tranqui-
lo. A gente confia muito nele”, 
disse Flávio.

Saulo tem a confiança do preparador de goleiros Flavio Tênius

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 N O momento para Botafogo e 
Vasco no Brasileiro não é nada fá-
cil. Novamente as equipes cario-
cas estão flertando com o rebai-
xamento. No momento, os dois 
clubes estão na zona da degola. 
Segundo cálculos do site “Infobo-
la”, do matemático Tristão García, 
o Cruzmaltino tem 38% e o Alvi-
negro 42% de risco de jogarem a 
Série B em 2021.

Com 20 pontos, o Botafogo 
corre mais risco de rebaixamento 
porque tem apenas um jogo a 

menos na tabela. Já o Vasco tem 
dois jogos a menos. Com a mesma 
pontuação do Glorioso e acima da 
tabela, estão Coritiba e Braganti-
no. Com um empate nesse jogo a 
menos, a equipe de General Seve-
riano deixa a degola, assim como 
o clube de São Januário, caso em-
pate os dois jogos a menos que 
tem por fazer.

Em último lugar, o Goiás vive 
a situação mais delicada. O Es-
meraldino já tem 89% de risco 
de rebaixamento.

NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

tabelaçoaçotabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 36 20 10 6 4 32 18 14 60,0%

 2º Atlético-MG 35 19 11 2 6 35 23 12 61,4%

 3º Flamengo 35 20 10 5 5 33 29 4 58,3%

 4º São Paulo 33 17 9 6 2 26 15 11 64,7%

 5º Fluminense 32 20 9 5 6 29 22 7 53,3%

 6º Palmeiras 31 19 8 7 4 26 20 6 54,4%

 7º Santos 31 20 8 7 5 28 24 4 51,7%

 8º Grêmio 30 19 7 9 3 22 17 5 52,6%

 9º Sport 25 20 7 4 9 19 26 -7 41,7%

 10º Corinthians 25 20 6 7 7 23 27 -4 41,7%

 11º Fortaleza 24 18 6 6 6 17 14 3 44,4%

 12º Ceará 24 19 6 6 7 23 26 -3 42,1%

 13º Atlético-GO 23 20 5 8 7 18 26 -8 38,3%

 14º Bahia 22 19 6 4 9 24 28 -4 38,6%

 15º Coritiba 20 20 5 5 10 18 26 -8 33,3%

 16º Bragantino 20 20 4 8 8 23 27 -4 33,3%

 17º Botafogo 20 19 3 11 5 19 23 -4 35,1%

 18º Vasco 19 18 5 4 9 20 26 -6 35,2%

 19º Athletico-PR 19 19 5 4 10 15 21 -6 33,3%

 20º Goiás 12 18 2 6 10 21 33 -12 22,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / A DEFINIR

São Paulo x Botafogo A definir Morumbi

Bahia x Fortaleza A definir Pituaçu

19ª RODADA

Botafogo 2 x 2 Ceará  Nilton Santos

Corinthians 1 x 0 Internacional  Neo Química Arena

Coritiba 1 x 0 Atlético-GO  Couto Pereira

Fortaleza 0 x 1 Fluminense Castelão

Flamengo 1 x 4 São Paulo  Maracanã

Sport 1 x 0 Athletico-PR  Ilha do Retiro

Santos 3 x 1 Bahia Vila Belmiro

Goiás 1 x 1 Vasco Serrinha

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG  Allianz Parque

Grêmio 2 x 1 Bragantino Arena do Grêmio

20ª RODADA / SÁBADO

Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza  Arena da Baixada 

São Paulo 2 x 1 Goiás  Morumbi

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians  Olímpico

20ª RODADA / DOMINGO

Vasco 0 x 1 Palmeiras São Januário

Internacional 2 x 2 Coritiba Beira-Rio

Bragantino 1 x 1 Santos Nabi Abi Chedid

Atlético-MG 4 x 0 Flamengo Mineirão

Bahia 1 x 0 Botafogo Arena Fonte Nova

Fluminense 0 x 1 Grêmio Maracanã

Ceará 0 x 0 Sport Castelão

Lance
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Vasco

Vasco foi 
derrotado pelo 

Palmeiras, 
em casa, e 
aumentou 
o jejum de 
vitórias no 

Brasileiro

Cruzmaltino iguala marca 
negativa de 2008 e 2015
Com derrota para o Palmeiras, time completou nove partidas sem vencer no  Brasileiro

Treze de setembro. Essa é 
a data da última vitória 
do Vasco no Campeonato 

Brasileiro. Um triunfo por 3 a 
2 sobre o Botafogo, no Estádio 
Nilton Santos. Neste domingo, 
na derrota por 1 a 0 para o Pal-
meiras, em São Januário, o time 
completou nove partidas sem 
vencer na principal competição 
nacional — são sete derrotas e 
dois empates — e retornou à 
zona de rebaixamento com ape-
nas 19 pontos conquistados em 
18 partidas disputadas.

Essa é a pior série sem vitórias 
do Vasco na história do Brasilei-
rão, igualando as marcas negati-
vas obtidas em 2008 e 2015. Nes-
ses anos, inclusive, a equipe ter-
minou rebaixada ao fim da tem-
porada, feito que o Cruzmaltino 
luta para não repetir em 2020.

SPORT NO CAMINHO

Em 2008, o time ficou da 22ª ro-
dada até a 30ª sem vencer, con-
quistando apenas dois empates 
nesse período — mesma marca 
atual. Já em 2015, a série foi ain-
da pior, arrancando apenas um 
empate nas nove partidas.

O próximo jogo da equipe 
vascaína acontecerá no pró-
ximo sábado, contra o Sport, 
na Ilha do Retiro.

DANIEL CASTELO BRANCO

 N Primeiro colocado na tumul-
tuada eleição do Vasco, reali-
zada no último sábado, Leven 
Siano foi veemente quanto 
aos desdobramentos em torno 
da política do clube. Em entre-
vista coletiva concedida on-
tem, na Barra da Tijuca, o can-
didato da chapa “Somamos” 
falou sobre a possibilidade de 
uma nova eleição acontecer 
no dia 14 de novembro.

“Para mim a eleição está 

encerrada, porque eu me recu-
so a participar de qualquer outra 
eleição. Se o resultado for de ou-
tra eleição, o vascaíno terá um 
outro presidente que não sou eu. 
Eu aposento nesse momento da 
política do Vasco. Eu me recuso a 
me desrespeitar e a desrespeitar 
os associados do Vasco”.

Leven Siano emendou: “Eu não 
vou me submeter a outra eleição! 
Eles (os demais candidatos) têm 
de mostrar o quanto eles amam o 

Vasco!”, complementou.
O primeiro colocado na elei-

ção de sábado ainda ressaltou: 
“Em vez de serem felizes de uma 
eleição de forma direta, só in-
teressa se ganha? É a primeira 
eleição democrática para presi-
dente. É a primeira eleição dire-
ta! Na primeira eleição direta, é 
muito triste termos este tipo de 
imbróglio”.

LEVEN SIANO: “PARA MIM, A ELEIÇÃO ESTÁ ENCERRADA”

A última 

vitória do 

Vasco no 

Campeonato 

Brasileiro foi 

no dia 13 de 

setembro, 

sobre o 

Botafogo, no 

Nilton Santos

Lance

Lance

SÉRIE SEM VITÓRIAS NO 

BRASILEIRO

Coritiba 1 x 0 Vasco
Vasco 1 x 1 Red Bull Bragantino

Atlético-MG 4 x 1 Vasco
Bahia 3 x 0 Vasco

Vasco 1 x 2 Flamengo
Internacional 0 x 2 Vasco

Vasco 1x2 Corinthians
Goiás 1 x 1 Vasco

Vasco 0x1 Palmeiras
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Flamengo

Para o lugar de 
Dome, Mengão 
quer ‘arrancar’ 
técnico da Série A
Diretoria tem dois nomes no alvo: Rogério Ceni, do Fortaleza, e 
Eduardo Coudet, com proposta do Celta de Vigo para sair do Inter

O 
Flamengo não quer per-
der tempo depois de de-
mitir Domènec Torrent 

e já está no mercado em busca 
de um treinador para substi-
tuir o catalão. Segundo uma 
das fontes da reportagem, a 
ideia da cúpula rubro-negra 
é “arrancar” algum treinador 
que esteja trabalhando na Sé-
rie A do Campeonato Brasilei-
ro. Dois nomes agradam ao 
vice de futebol Marcos Braz 
e ao presidente Rodolfo Lan-
dim: Rogério Ceni, do Forta-
leza, e Coudet, que tem pro-
posta do Celta de Vigo para 
deixar o Internacional.

Os primeiros contatos com 
Rogério Ceni já foram feitos, 
e o treinador não descartou 
a possibilidade de treinar o 
Flamengo, mas tem contrato 
vigente com o Fortaleza até 
fevereiro de 2021 e não dese-
ja deixar o Leão de Pici pela 
porta dos fundos. O treina-
dor está focado na partida de 
amanhã, contra o Bahia, pelo 
Brasileirão, mas está ciente 

do interesse rubro-negro. A 
sua multa rescisória, segundo 
apurou a reportagem com a 
diretoria da equipe, é de R$ 1 
milhão de reais.

Ao mesmo tempo, o nome 
de Eduardo Coudet, que está 
no Internacional e recebeu 
uma oferta do Celta de Vigo, 
também preenche os requi-
sitos do Flamengo na busca 
pelo novo treinador. Porém, 
como está apalavrado com a 
equipe espanhola, a situação 
é mais delicada, mas a cúpu-
la do Flamengo não descar-
ta tentar dar um “chapéu” 
para contratar o comandante 

argentino.
Um dirigente do Colora-

do disse que não sabia do 
interesse  do Flamengo em 
Coudet e, ao ser questionado 
sobre o assunto, se já havia 
proposta pelo argentino, foi 
direto: “Acho que não”.

SEM DEMORA
Não há um ‘deadline’ definido 
internamente para a contra-
tação de um novo treinador, 
mas a diretoria do Flamengo 
não quer demorar muito para 
anunciar o novo comandante. 
Os primeiros passos já foram 
dados, as conversas iniciais fo-
ram feitas, e as cartas estão na 
mesa. Marcos Braz está no co-
mando da situação, junto com 
Bruno Spindel, e não descarta 
viajar para ter reuniões com os 
treinadores que estão na mira.

Enquanto isso, o treino 
de hoje será comandado por 
Mauricio Souza, técnico do 
Sub-20. Essa será a última 
atividade antes do duelo de 
amanhã contra o São Paulo, 
pelo jogo de ida das quartas 
de final da Copa do Brasil, no 
Maracanã, às 21h30. 

A quantidade de 
gols sofridos sob o 
comando de Dome 
chamou a atenção: 
36, com média de 1,6 
por partida

Dome se 
despede após 

4 jogos: 14 
vitórias, 6 

derrotas e 4 
empates

Agora, eu 

ficarei alguns 

dias no Rio 

para resolver 

a parte 

contratual 

e depois 

retorno para a 

Europa. Ama-

nhã (hoje) 

vou ao CT me 

despedir dos 

jogadores”

DOMÈNEC 
TORRENT

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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Flamengo

 N O técnico Domènec Torrent 
é página virada no Flamengo, 
após a goleada de 4 a 0 sofrida 
para o Atlético-MG. Em rápido 
contato com a reportagem por 
telefone, o treinador comen-
tou a saída do Rubro-Negro, 
revelou que lamenta o fato de 
não ter conseguido ver o Ma-
racanã lotado de torcedores e 
disse que irá ao Ninho do Uru-
bu hoje para se despedir dos 
jogadores.

“ Es tá  t u d o  ce r to.  Es to u 
tranquilo. Faz parte do futebol. 
A única coisa que lamento é de 
não ter conseguido ver o Mara-
canã lotado com os torcedores 

do Flamengo. Tenho certeza de 
que isso ajudaria o meu tra-
balho no Flamengo. Infeliz-
mente não consegui. Agora, eu 
ficarei alguns dias no Rio para 
resolver a parte contratual e 
depois retorno para a Europa. 
Amanhã (hoje) vou ao CT me 
despedir dos jogadores”.

Em 24 jogos pelo Flamengo, 
Domènec Torrent venceu 14 
partidas, perdeu seis e empa-
tou quatro. Mas o que chamou 
atenção na passagem do ca-
talão pelo Rubro-Negro foi a 
quantidade de gols sofridos. 
Ao todo, o time tomou 36, uma 
média 1,6 por partida.

‘LAMENTO NÃO TER VISTO O 
MARACANÃ LOTADO COM A TORCIDA’

Por conta da 
pandemia 
da covid-19, 
Maracanã não 
recebe público

DANIEL CASTELO BRANCO

 N O Flamengo decidiu por demi-
tir o técnico Domènec Torrent e 
está finalizando a parte buro-
crática para assinar a rescisão 
de contrato com o comandante. 
Pela quebra de contrato, que iria 
até o fim de 2021, o Rubro-Ne-
gro terá que pagar 1,8 milhões 
de euros, que na cotação atual 

é de 11,4 milhões de reais.
Domènec foi comunicado 

no fim da manhã de ontem 
do seu desligamento e da sua 
comissão técnica. Os auxiliares 
Jordi Guerrero e Jordi Gris e o 
preparador físico Julian Jime-
nez deixam o Flamengo junto 
com o treinador. 

MULTA RESCISÓRIA DE R$ 11,4 MILHÕES
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Fluminense

Odair assume 
responsabilidade 
por derrota 

Resultado 
diante do 

Grêmio custa 
ao Flu uma 

posição. 
‘Erramos acima 
do normal’, diz o 

técnico

A
pós a derrota do Flu-
minense para o Grê-
mio no Maracanã, o 

treinador Odair Hellmann 
assumiu a responsabilida-
de pelo resultado negativo. 
O técnico considerou justo 
o placar no Maracanã que 
encerrou uma invencibili-
dade de oito jogos do Trico-
lor carioca no Campeonato 
Brasileiro.

“A responsabilidade é 
toda minha da derrota. Os 
jogadores tentaram da me-
lhor forma possível, com 
uma variação tática do pa-
drão que temos. O primeiro 
tempo foi mais equilibra-
do, sofremos menos con-
tra-ataques e conseguimos 
criar oportunidades, mas 
mas perdemos no placar. 
Aproveitei para fazer movi-
mentos de substituição no 
intervalo e não esperar 10, 
15 minutos, sabendo que o 
Grêmio ia baixar as linhas. 
Coloquei dois jogadores 
que têm esse trabalho e 
pudesse construir através 
de passes, do jogo entre li-
nhas, contra um adversário 
com bloco baixo e forte no 
contra-ataque”, afirmou.

O resultado fez o Flumi-
nense perder uma posição 
na tabela. O São Paulo ultra-
passou a equipe de Odair, 
que no momento está em 
quinto lugar. Na opinião do 
treinador, o Tricolor errou 
mais que o costume na par-
tida do último domingo.

“Você precisa errar mui-
to pouco na construção, 
erramos muito acima do 
normal. Em uma partida 
se comete erros, mas foram 
erros acima do normal em 
todos os sentidos, isso faci-
litou esse contra-ataque”, 
opinou.

Odair disse que o 

Fluminense fez uma 

partida com “erros 

acima do normal em 

todos os sentidos”

O Tricolor 
carioca perdeu 
invencibilidade 
de oito jogos no 
Brasileirão
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Seleção Brasileira

Neymar de ‘molho’ na Granja Comary
Enquanto camisa 10 tenta se recuperar para jogar na terça, Tite comanda atividade para jogo de sexta

Na apresentação dos con-
vocados para os jogos 
contra Venezuela e Uru-

guai, pelas Eliminatórias para 
a Copa do Mundo de 2022, no 
Catar, todos os holofotes se vol-
taram para Neymar, ontem, na 
Granja Comary. Com cinco cor-
tes na lista original — o recorde 
sob o comando de Tite — o de-
partamento médico da seleção 
brasileira trabalha para ter o ca-
misa 10 em campo no Estádio 
Centenário, em Montevidéu, na 
próxima terça-feira.

Em recuperação de lesão 
na coxa esquerda, sofrida em 

outubro pelo PSG, da França, o 
atacante iniciou o tratamento 
intensivo para antecipar a vol-
ta aos gramados. Com Neymar 
vetado para o confronto com a 
Venezuela, sexta-feira, no Mo-
rumbi, Tite comandou ontem o 
primeiro treino em Teresópolis 
para definir o substituto, com 
13 dos 23 convocados. 

Longe da bola e do contato 
com os companheiros, Neymar 
iniciou sessões de fisioterapia na 
Granja, após a reavaliação feita 
pelo médico Rodrigo Lasmar. 
Ainda que tenha esperança de 
contar com o camisa 10 contra a 
Celeste, Tite convocou Pedro, do 
Flamengo, por precaução.

O Brasil enfrentará o 
Uruguai na terça, em 
Montevidéu, onde a 
Seleção goleou o rival 
por 4 a 1, nas últimas 
Eliminatórias

Neymar na 
concentração 

da Seleção, na 
Granja Comary: 

esperança de jogar 
em Montevidéu, na 

terça-feira

 > Teresópolis, 

 N O zagueiro Thiago Silva conce-
deu entrevista coletiva ontem, 
na Granja Comary. O defensor 
analisou a Venezuela, adversária 
na próxima rodada das Elimina-
tórias para a Copa do Mundo de 
2022, e chamou atenção para 
as dificuldades que o adversário 
pode criar na próxima sexta-fei-
ra, no Morumbi, em São Paulo.

“São confrontos sempre mui-
to complicados, a gente tem 
uma partida recente contra a 
Venezuela, na Copa América, 
na Fonte Nova, um empate em 

0 a 0, jogo em que eles nos im-
puseram muita dificuldade. É 
uma equipe que se fecha bem”, 
disse Thiago.

Em seguida, o Brasil enfren-
ta o Uruguai, na terça-feira, em 
Montevidéu. Thiago também 
relembrou a goleada nas Elimi-
natórias passadas, mas garantiu 
que não é parâmetro para o con-
fronto. “A gente sabe que o Uru-
guai é muito forte no Centenário. 
Não vai ser um jogo como o das 
Eliminatórias passadas, em que 
fizemos 4 a 1”.

THIAGO SILVA PREVÊ DIFICULDADE
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Com fratura, Felipe 
Melo não volta a 
jogar neste ano
Tempo previsto 
para recuperação 
do volante é de três 
a quatro meses

Exames, ontem, constataram 
que o meio-campista Felipe 
Melo, do Palmeiras, sofreu 
uma fratura no tornozelo es-
querdo no jogo de domingo, 
em São Januário, diante do 
Vasco, pela 20ª rodada do Bra-
sileiro. Tendo que se subme-
ter a uma cirurgia, o tempo 
previsto para recuperação é 
de três a quatro meses.

A lesão ocorreu aos 34 mi-
nutos do segundo tempo de 
forma involuntária. Zé Rafael 
empurrou Neto Borges, que 
caiu em cima da perna esquer-
da de Felipe Melo, causando 
a lesão. O Palmeiras já havia 
feito as cinco substituições e 
o volante deixou o gramado 
amparado por membros da 
comissão técnica.

Felipe 
Mello: 
jogador de 
confiança 
de Abel 
Ferreira 
deve ser 
substituído 
por Danilo

DANIEL CASTELO BRANCO

No banco de reservas, 
após fazer gelo no local da 
contusão para diminuir o in-
chaço, o departamento mé-
dico do Palmeiras disponi-
bilizou uma bota ortopédica 
para que Felipe Melo se diri-
gisse até o vestiário de São 
Januário. Logo após a par-
tida, o volante, de 37 anos, 
usou as redes sociais para 
tentar tranquilizar os torce-
dores. “Feliz com a vitória e 
grato a Deus pelo livramen-
to, poderia ser muito pior!”

Após atuar como zaguei-
ro nos tempos de Vanderlei 
Luxemburgo, ele voltou a 
jogar como volante e tinha 
a confiança do técnico Abel 
Ferreira, que o elogiou mui-
to após o jogo de volta das oi-
tavas contra o Red Bull Bra-
gantino, no Allianz Parque. 
Sem poder contar com Fe-
lipe Melo, o português deve 
colocar a partir no time titu-
lar o volante Danilo.

Estadão Conteúdo

 n A estadia de Domènec Tor-
rent no Rio de Janeiro foi 
curta. Sai após duas goleadas 
de 4, uma contra São Paulo 
e outra contra Atlético-MG, 
adversários diretos na briga 
na parte de cima da tabela do 
Campeonato Brasileiro. E pa-
rece que o espanhol disse até 
que o Flamengo tinha ganha-
do a Libertadores na sorte em 
2019. Não tinha mais clima. 
Rogério Ceni se torna o alvo 
e acho um excelente nome. O 
Flamengo precisa voltar a jo-
gar bola...

NÃO TEVE 
JEITO MESMO 

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

MELHOR QUE O FLA 

L
even Siano foi o candidato mais votado nas 
eleições do Vasco, no sábado. O candidato 
do grupo “Somamos” recebeu 1.115 dos 3.447 

eleitores que estiveram no ginásio de São Januário. 
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a liminar 
que garantia a realização das eleições no dia 7 está 
suspensa, mas Leven já fala como presidente. Em 
entrevista coletiva, o advogado esteve ao lado de 
Romário e anunciou que tem três linhas de crédi-
to que podem chegar até R$ 5 bilhões de reais em 
investimento para o Cruzmaltino. E afirmou que 
o Vasco, caso ele esteja no poder, já terá um time 
melhor do que o do Flamengo em 2021, mesmo 
com todos os problemas que rondam o clube de 
São Januário. Júlio Brant e Salgado, das chapas 
“Sempre Vasco” e “Mais Vasco”, acreditam que um 
novo pleito será feito no dia 14, já que o STJ sus-
pendeu o que ocorreu no sábado.

Estádio de São Januário: Leven Siano promete time competitivo

 nO que parecia ser um ano 
de possível disputa por títu-
los parece que vai virar um 
pesadelo no Internacional. 
Coudet, que vinha fazendo 
um belo trabalho, vai para 
o Celta de Vigo, da Espanha. 
E com quem o Colorado tem 
negociações avançadas? 
Abel Braga (foto). Estou com 
pena da torcida. Abel foi um 
dos maiores vencedores da 
história do Inter, mas isso há 
15 anos. O futebol é outro. E a 
mudança será drástica...

POBRE 
INTERNACIONAL...

OSCILAR É NORMAL 

 n O Fluminense vinha fazendo campanha extraordinária 
para o elenco que tinha. E não é uma derrota que desmo-
rona o que foi construído. O time jogou muito mal contra o 
Grêmio, Ganso seguiu na água de salsicha, mas foi um ponto 
fora da curva. É normal oscilar numa competição tão longa 
e o Grêmio é bom adversário. Fica a lamentação, mas sem 
caça às bruxas. É hora de remontar. 
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