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Flamengo vence o 
Palmeiras, sobe para 
o terceiro lugar, fica 
a quatro pontos do 
líder Internacional 
e, com um jogo a 
menos, só precisa
de si para erguer
a taça do
Brasileiro.
P. 4 e 5
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Botafogo

Barroca reune forças 
para tentar salvar o 
Fogão no Brasileiro
Técnico, porém, não esconde abatimento após a derrota para o Atlético-GO, 
com a lanterna e o risco de 99% de rebaixamento para a Segundona

M
uito próximo da Série 
B, o Botafogo agoniza 
no Campeonato Brasi-

leiro. Com o clube na lanter-
na da competição e com 99% 
de riscos de ser rebaixado, 
segundo o portal ‘Infobola’, o 
técnco Eduardo Barroca sabe 
que a situação é quase sem 
solução. Embora adote um 
discurso otimista na reação 
alvinegra, ele não escondeu 
a frustração com a derrota 
para o Atlético-GO, quarta-
feira, no Nilton Santos.

“Nenhuma equipe está na 
situação como a que nos en-
contramos nesse momento 
por um único motivo. Esse 
momento é de falar pou-
co e sentir muito. Honrar a 
camisa do clube, trabalhar 
muito todos os dias, passo 
a passo, dia a dia para que 
a gente possa já no próximo 
jogo reverter esse cenário, 
que desportivamente é ex-
tremamente adverso. Nesse 
momento não tem muito o 
que falar”, afirmou.

Barroca, inclusive, já ad-
mite uma possível saída do 
comando do Botafogo em 
caso de queda para a Se-
gundona, embora deseje 
permanecer no cargo - ele 
elogiou a forma como a di-
retoria do clube carioca vem 
trabalhando.

“Eu estou no futebol há 
muito tempo e sei como as 
coisas funcionam relacio-
nadas a treinador e resulta-
do, mas preciso deixar cla-
ro que o presidente Durce-
sio, o Vinicius, todos estão 
dando condições pra gente 
trabalhar”, frisou Barroca, 
acrescentando:

“Eu ouvi dizer essa sema-
na sobre desequilíbrio finan-
ceiro do Botafogo, isso não 
é real, hoje o clube honra os 
compromissos com funcio-
nários e jogadores, temos 
todas as condições de traba-
lhar. Estou vendo o empenho 
do presidente para construir 
algo com coerência para o 
futuro, me identifico com a 
forma como isso está sendo 
construído”.

Barroca 

sabe que 

dificilmente o 

Botafogo irá 

evitar mais um 

rebixamento 

no Brasileiro

A diretoria 

está perto 

de anunciar 

Eduardo 

Freeland como 

diretor de 

futebol. Ele foi 

gerente das di-

visões de base 

do Alvinegro 

em 2018
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Botafogo

VITOR SILVA / BOTAFOGO

 N Com o rebaixamento cada 
vez mais próximo, a diretoria do 
Botafogo se reuniu, ontem, com 
membros de duas torcidas or-
ganizadas. Eles pediam a saída 
do técnico Eduardo Barroca e do 
gerente de futebol, Túlio Lustosa. 

Participaram do encontro Dur-
cesio Mello, presidente que foi 
empossado no último dia 4, o vice, 
Vinicius Assumpção, e o controller 
Alessandro Langone. Eles explica-
ram a delicada situação financeira 
do clube e falaram sobre o plane-
jamento para 2021.

Durante a conversa, a diretoria 
afirmou que anunciará um novo 
diretor de futebol até a próxima 
segunda-feira - Eduardo Free-
land é o mais cotado. Também 
foram prometidas melhorias no 
sócio-torcedor e mais projetos 
para o Nilton Santos, com o in-
tuito de torná-lo mais atrativo 
financeiramente. A intenção da 
nova diretoria é realizar reuniões 
como essas de dois em dois meses 
para mostrar uma transparência 
com os torcedores alvinegros de 
organizadas.

REUNIÃO COM ORGANIZADAS

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

28ª RODADA / 27/1
Atlético-MG x Santos 19h15 Mineirão

30ª RODADA / 28/1
Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

32ª RODADA / AMANHÃ
São Paulo x Coritiba 19h Morumbi

Vasco x Atlético-MG 21h São Januário

32ª RODADA / DOMINGO
Internacional x Grêmio 16h Beira-Rio

Athletico-PR x Flamengo 16h Arena da Baixada

Ceará x Palmeiras 16h Castelão

Santos x Goiás 18h15 Vila Belmiro

Sport x Bahia 18h15 Ilha do Retiro

Atlético-GO x Fortaleza 18h15 Antonio Accioly

Fluminense x Botafogo 20h30 São Januário

32ª RODADA / SEGUNDA
Corinthians x Bragantino 20h Arena Neo Quimica

31ª RODADA /QUARTA-FEIRA
Botafogo 1 x 2 Atlético-GO Nilton Santos

Bahia 1 x 0 Athletico-PR Fonte Nova

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG Arena do Grêmio

Coritiba 3 x 3 Fluminense Couto Pereria

São Paulo 1 x 5 Internacional Morumbi

Bragantino 4 x 1 Vasco Nabi Abi Chedid

31ª RODADA /ONTEM
Flamengo 2 x 0 Palmeiras Mané Garrincha

Fortaleza 2 x 0 Santos Castelão

Goiás 0 x 4 Ceará Serrinha

Corinthians 3 x 0 Sport Neo Quimica Arena

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 59 31 17 8 6 53 29 24 63,4%

 2º São Paulo 57 31 16 9 6 51 33 18 61,3%

 3º Flamengo 55 30 16 7 7 52 39 13 61,1%

 4º Atlético-MG 54 30 16 6 8 52 38 14 60,0%

 5º Palmeiras 51 30 14 9 7 43 28 15 56,7%

 6º Grêmio 51 30 12 15 3 39 25 14 56,7%

 7º Fluminense 47 31 13 8 10 43 40 3 50,5%

 8º Corinthians 45 30 12 9 9 38 34 4 50,0%

 9º Santos 45 30 12 9 9 41 38 3 50,0%

 10º Ceará 42 31 11 9 11 45 41 4 45,2%

 11º Bragantino 41 31 10 11 10 43 37 6 44,1%

 12º Athletico-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3 41,9%

 13º Atlético-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7 41,9%

 14º Fortaleza 35 31 8 11 12 28 30 -2 37,6%

 15º Bahia 32 30 9 5 16 36 51 -15 35,6%

 16º Sport 32 31 9 5 17 24 41 -17 34,4%

 17º Vasco 32 30 8 8 14 30 44 -14 35,6%

 18º Coritiba 26 31 6 8 17 26 42 -16 28,0%

 19º Goiás 26 31 6 8 17 29 51 -22 28,0%

 20º Botafogo 23 31 4 11 16 27 49 -22 24,7%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

JOGO LOCAL

JOGO HORA LOCAL

Esse momento é de 
falar pouco e sentir 
muito. Honrar a 
camisa do clube, 
trabalhar muito 
todos os dias”
EDUARDO BARROCA,

Técnico
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Com um jogo 
a menos, Fla-
mengo ainda 
terá duelos 
com o líder 
Internacional 
e o vice-líder 
São Paulo e só 
depende dele 
para erguer a 
taça

Mengão vence  
o Palmeiras e 
entra de vez na 
briga pelo título
A quatro pontos do líder Internacional, Rubro-Negro sobre para 
o terceiro lugar e só depede de si para ser campeão brasileiro 

‘E
les estão deixando a gen-
te sonhar’. A famosa fra-
se de Ronaldinho Gaú-

cho em novembro de 2011 — 
após goleada sobre o Cruzeiro, 
no Engenhão — ilustra perfeita-
mente o momento atual do Fla-
mengo na briga pelo título do 
Campeonato Brasileiro. O time 
do técnico Rogério Ceni bateu o 
Palmeiras por 2 a 0, ontem, no 
Estádio Mané Garrincha, assu-
miu a terceira colocação, com 
55 pontos, quatro a menos que 
o líder Internacional, e só de-
pende de si para erguer a taça.

Afinal, embalado, o Rubro-
Negro, com um jogo a menos, 
ainda terá confrontos contra 
o próprio Internacional (59) 
e o São Paulo (57). Domin-
go, o adversário da vez será 
o Athletico-PR, na Arena da 
Baixada, sem o atacante Bru-
no Henrique, suspenso.

Assim que a bola rolou no Es-
tádio Mané Garrincha — o jogo 
foi para o Distrito Federal por 
conta da final da Libertadores, 
no Maracanã, no próximo dia 
30, entre o próprio Palmeiras e 
o Santos — foi o Verdão quem 
criou a primeira grande chan-

ce. Logo aos três minutos, após 
cruzamento da esquerda, Wil-
lian Bigode, sem goleiro, não 
pegou bem na bola e isolou.

A oportunidade alviverde 
ligou o sinal de alerta no Fla-
mengo, que tomou conta do 
meio e fez marcação sob pres-
são na saída de bola adversária. 
A estratégia deu certo, uma vez 
que o Rubro-Negro encontrou 
muitos espaços e perdeu várias 
chances de ficar em vantagem. 

Quando o empate parecia 
que iria se consolidar no pri-
meiro tempo, a pressão na saí-
da de bola fez o Palmeiras se 
atrapalhar: Gabigol roubou 
a bola perto da grande área, 
rolou para Everton Ribei-
ro, que achou Arrascaeta. O 
uruguaio tocou por baixo das 
pernas do goleiro Weverton, 
mas Kuscevic, ao tentar sal-
var, chutou em cima de Luan 
e a bola entrou.

Com mais toques de bola e 
sem chutões, o Alviverde foi 
senhor do segundo tempo. 
Gabriel Menino, aos nove e 
na marca do pênalti, isolou a 
chance do empate. Cansado e 
até meio desconcentrado, o Fla-
mengo recuou demais e errou 
vários passes bobos na etapa 

Local: Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília. 
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF). 
Gols: 1° tempo - Luan, contra (44 
minutos). 2° tempo - Pepê (37 minutos).
Renda e público: Jogo com portões 
fechados.

Hugo, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio 
(Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Gerson 
(Vitinho), Diego (Pepê), Everton Ribeiro e 
Arrascaeta (Gomes); Bruno Henrique n e 
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Weverton, Marcos Rocha, Luan n, Kuscevic e 
Viña (Gustavo Scarpa); Danilo (Gabriel 
Silva), Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael 
Veiga n (Pedro Acácio); Willian (Lucas 
Lima) e Luiz Adriano (Breno Lopes). 
Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO 2

PALMEIRAS 0

FICHA DO JOGOcomplementar, o que fez o Pal-
meiras ter mais volume de jogo.

Mas a rapaziada do técnico 
Rogério Ceni acordou e voltou 
a pressionar os paulistas. Assim 
como na etapa inicial, quando 
o Palmeiras teve dificuldades 
para sair jogando, a apertada 
rubro-negra deu certo. Aos 37, 
o meia Pepê, que tinha entrado 
pouco tempo antes na vaga de 
Diego, acertou um chute rastei-
ro depois de ajeitada de Pedro.  

Com a vitória, o Rubro-Ne-
gro aumentou a sua série invic-
ta contra o Palmeiras. A última 
derrota foi em 12 de novembro 
de 2017, por 2 a 0, pelo Brasilei-
rão, no Allianz Parque. De lá 
para cá foram seis jogos, com 
três empates e agora três vitó-
rias para o clube carioca.

Flamengo

6
JOGOS
Invencibilidade 

do Flamengo 

em jogos 

contra o 

Palmeiras.  

São três 

vitórias e três 

empates

 > Brasília
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ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O goleiro 

Weverton teve 

trabalho com 

os atacantes 

do Flamengo, 

ontem, no 

Mané Garrincha

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Palmeiras

HUGO SOUZA: Mostrou segurança 
nas investidas do Verdão. NOTA 6,5

ISLA: Seguro na defesa e nas subidas 
ao ataque, fez boa partida. NOTA 6

RODRIGO CAIO: Estava bem na 
partida, mas se machucou no primeiro 
tempo e foi substituído. NOTA 6,0

WILLIAN ARÃO: Seguro na defesa e 
na saída de bola. NOTA 6,5

FILIPE LUÍS: Firme na defesa, não 
deu espaços para Marcos Rocha e 
Gabriel Menino. NOTA 6

DIEGO: Fechou os espaços, mas foi 
pouco efetivo no ataque. NOTA 6

GERSON: Partida abaixo da média 
do camisa 8. NOTA 5,5

EVERTON RIBEIRO: Ainda longe do 
que pode render, foi importante na 
vitória. NOTA 5,5

ARRASCAETA: Mesmo pouco 
inspirado, foi importante no segundo 
gol. NOTA 6,5

BRUNO HENRIQUE: Arriscou alguns 
chutes de fora da área, mas a grande 
maioria sem sucesso. NOTA 6

GABIGOL: Apesar da boa movimen-
tação, desperdiçou chances para selar 
a vitória. NOTA 6,5

GUSTAVO HENRIQUE: Concentra-
do, deu conta do recado. NOTA 6,5

JOÃO GOMES: Entrou ligado na 
partida e ajudou a fechar os espaços 
no meio de campo. NOTA 6

PEPÊ: Entrou ligado e marcou belo 
gol para selar a vitória sobre o 
Palmeiras. NOTA 7

VITINHO: Entrou no fim. SEM NOTA

PEDRO: Deu uma assistência para 
Pepê marcar o gol que definiu a 
partida. NOTA 6,5

ROGÉRIO CENI: Foi bem nas 
substituições e atingiu o segundo jogo 
sem o Flamengo sofrer gol. Está em 
evolução. NOTA 7

Desgastado fisicamente, deu a 
impressão de estar mais preocupado 
com a final da Libertadores. Desorga-
nizado no ataque, pouco levou perigo 
à meta rubro-negra

FLAMENGO

PALMEIRAS

ATUAÇÕES

Bruno 

Henrique 

celebra a 

vitória com os 

companheiros. 

Suspenso, ele 

não pega o 

Athletico-PR
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Fluminense chegou a estar 
perdendo por 2 a 0 para o Co-
ritiba, no Couto Pereira, mas 
conseguiu o empate por 3 a 3 
no fim das contas. Muitos po-
dem lamentar, mas cada pon-
to é importante nesta reta fi-
nal, ainda mais jogando fora 
de casa, e mantém o Flu vivo 
pela vaga na pré-Libertadores. 
Em vez de reclamar, prefiro co-
memorar a reação da equipe, 
e que o time siga somando no 
Brasileirão. Agora é seguir com 
esse espírito e dar o presente da 
vaga para a torcida.

VALORIZAR 

O EMPATE 

FICOU COMPLICADO 

O 
Vasco tem oito jogos pela frente no Brasi-
leiro. E, depois de derrotas para Coritiba 
e Bragantino, o Gigante da Colina se com-

plicou. Não só pelo resultado acachapante de 4 
a 1 que o time de Luxemburgo sofreu no estádio 
Nabi Abi Chedid. Mas, principalmente, pela 
tabela cruel que terá no campeonato. Dos oito 
confrontos, quatro serão contra times que bri-
gam diretamente por título ou G-4. Três contra 
equipes na luta contra o rebaixamento, ou seja, 
confronto direto, e um contra um adversário 
que está brigando pela pré-Libertadores. São 
eles: Atlético-MG, Palmeiras, Bahia, Flamengo, 
Fortaleza, Internacional, Corinthians e Goiás. 
Com 32 pontos, novamente no Z-4, após vitória 
do Fortaleza sobre o Santos, o Vasco tem que 
vencer Bahia, Fortaleza e Goiás e, quem sabe, 
sonhar com um pontinho nos outros cinco jogos 
contra adversários mais fortes. A derrota para o 
até então lanterna Coritiba desmoronou com-
pletamente o planejamento da comissão técnica 
e da torcida. É acreditar que o Vasco vai reagir.

 n Na entrevista coletiva de 
Eduardo Barroca, técnico 
do Botafogo, o comandan-
te afirmou que, apesar de 
muitos acharem ao con-
trário, o Alvinegro tem pa-
gado em dia os seus atletas 
e funcionários. Ele ainda 
rasgou elogios a Durcesio 
Mello, novo presidente do 
clube, por conta da postu-
ra. Se há uma luz no fim do 
túnel, mesmo se a queda 
for concretizada, é essa: 
organização e respeito.

PELO MENOS ISSO 

REVIRAVOLTA? 

 nPróximo do Atletico de Ma-
drid, um dos mais fortes times 
da Espanha, Marcos Paulo re-
cebeu proposta do Parma, da 
Itália. O Fluminense levaria 1 
milhão de euros pela joia, mas 
a tendência é que o atacante 

vá para o time dos Colchone-
ros, como é chamada a equipe 
espanhola. Vamos ver se ha-
verá reviravolta ou tudo con-
tinuará como imaginávamos. 
O Flu tenta ganhar algum di-
nheiro. Tomara.

Justiça condena 
Fla a pagar R$ 1 
milhão a Cirino
Atacante do Chongqing Lifan, da China, 
cobra dívida em ação movida em 2019 

O 
Flamengo foi conde-
nado pela Justiça a pa-
gar R$ 1 milhão para o 

atacante Marcelo Cirino, que 
defendeu o clube entre 2015 
e 2017. A sentença parcial foi 
feita na tarde de ontem, pela 
juíza Natália dos Santos Me-
deiros, da 42ª Vara do Traba-
lho do Rio de Janeiro do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
da Primeira Região (TRT-1). A 
informação foi divulgada pelo 
site ‘Esporte News Mundo’.

Cirino havia movido um 
processo no fim de 2019 co-
brando um valor total de R$ 
5.121.947,75. Entre as alegações 
de Cirino estavam o pagamen-
to de direito de arena, premia-
ções, férias e FGTS. A juíza de-
terminou pelo pagamento de 
parte deste valor. Cabe recurso 
para ambas as partes.

Já o meia Everton Ribeiro, 
um dos principais jogadores 

Contratado como reforço de peso em 2015, Cirino não deixou saudade

ARQUIVO O DIA

do Flamengo, poderá rece-
ber em breve uma oferta de 
7 milhões de dólares (cerca 
de R$ 37 milhões) para dei-
xar o clube. As informações 
são do jornalista Jorge Ni-
cola, dos canais “ESPN”. De 
acordo com Nicola, a oferta 
seria do Al Nasr, dos Emi-
rados Árabes. Everton Ri-
beiro, tem 31 anos, e está no 
Flamengo desde 2017.

Quem também pode ir 
embora é o zagueiro Léo 
Pereira, já que, ontem, a 
diretoria rubro-negra re-
cebeu uma proposta do Be-
siktas, da Turquia, por um 
empréstimo até junho de 
2022, com opção de compra 
ao fim do contrato. Há pre-
visto o pagamento de um 
valor imediato caso o clube 
ceda o jogador. A diretoria 
do Flamengo, porém, trata 
o interesse com cautela.

Flamengo

DANIEL CASTELO BRANCO

Luxemburgo 
encara a 

reta final do 
Brasileiro 

pelo Vasco
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Fluminense

Marcão elogia poder de reação do Flu 
Técnico exalta empate consegudo com o Coritiba após Tricolor estar perdendo por dois gols de diferença

O 
técnico Marcão, do Flu-
minense, prefere ver o 
copo meio cheio em vez 

de meio vazio após o empate 
em 3 a 3 com o Coritiba, quar-
ta-feira, na capital paranaen-
se. Apesar de ter enfrentado 
uma equipe na zona de rebai-
xamento do Brasileiro, o trei-
nador destacou o empenho 
dos jogadores para buscar o 
placar em vez de lamentar os 
dois pontos perdidos no Cou-
to Pereira. 

Marcão elogiou a reação de 
sua equipe, que terminou o 
primeiro tempo perdendo por 
dois gols de diferença. “A gen-
te queria estar comemorando 
um grande resultado, tivemos 
o volume total do jogo. Por pou-
co não conseguimos virar um 
resultado que seria de grande 
importância. Mas o sentimento 
é de que buscamos um ponto 
que no final vai fazer diferença 
a nosso favor”, avaliou.

Marcão, porém, admitiu que 
defensivamente o Fluminen-
se deixou a desejar e prometeu 
corrigir os erros para o clássico 
contra o Botafogo, domingo, 
em São Januário. “Na verdade, 
o jogo a gente propôs bastante, 
mas tomamos gols que real-
mente foram em momentos 
ruins. A gente tem até domin-
go para ajustar isso na palavra, 
no treino, para equilibrar. Te-
mos que sentar, achar os erros 
cometidos e não cometê-los 
mais”, disse.

PARMA QUER MARCOS PAULO

Depois de o Atlético de Ma-
drid aparecer como interessa-
do em contratar Marcos Paulo 
sem custos, após o fim do seu 
contrato com o Fluminense, 
o Tricolor recebeu uma oferta 
do Parma, da Itália, que pode 
fazer com que o clube lucre ao 
menos algum dinheiro com 
a transferência do jogador. 

O técnico 

Marcão quer 

corrigir erros 

defensivos 

para o clássico 

contra o 

Botafogo

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

As informações são do portal 
“globoesporte.com”

De acordo com o site, os 
italianos querem levar o jo-
gador de 19 anos na atual ja-
nela do país, que fecha no dia 
1º de fevereiro, e ofereceram 
500 mil euros (cerca de R$ 3,2 
milhões) mais 15% sobre o lu-

cro de uma venda futura do 
brasileiro. 

Os valores são considerados 
bem baixos pelo potencial de 
Marcos Paulo, maso risco de 
não conseguir qualquer com-
pensação financeira pelo atle-
ta, que tem contrato até o meio 
do ano e não irá renovar com 

o Fluminense, pode fazer com 
que o Tricolor aceite a oferta 
do Parma. Mas, para que o ne-
gócio seja fechado, o atacante 
também precisaria aceitá-lo 
- ele recebeu sondagens tam-
bém da França e da Rússia, 
mas teria preferência por jo-
gador no futebol espanhol.

Marcos Paulo 

está na mira 

do Parma, 

mas tem 

propostas de 

outros clubes 

europeus e 

ainda não 

definiu o  

seu futuro



8   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 22.1.2021  I  O DIA8   ATAQUE SEXTA-FEIRA, 22.1.2021  I  O DIA

Após bom 
começo em 

sua volta ao 
Vasco, Luxa 

perdeu os dois 
últios jogos 

com o Vasco

De volta ao Z-4, Luxa traça 
planos para ‘oito finais’ 
Técnico também pede mais motivação a Talles Magno após goleada para o Bragantino

A
pós a goleada para o Bra-
gantino, o técnico Van-
derlei Luxemburgo pen-

sa na tática ideal para o Vasco 
dar a volta por cima no Brasilei-
ro. De volta ao Z-4, após a vitó-
ria do Fortaleza sobre o Santos, 
ontem, no Castelão, ele adotou 
um discurso de motivação para 
tentar fazer o time se livrar ris-
co de rebaixamento, em vez de 
apontar os culpados pelo revés 
em Bragança Paulista. Ele vol-
tou a falar da importância de 
o Cruzmaltino voltar a vencer. 

“Temos oito jogos para nos 
mantermos na Primeira Divi-
são. Cabe a nós nos envolver-
mos para isso. Nós, a direção, 
a torcida, os jogadores, todos. 
São oito jogos decisivos. Tudo 
o que puder ser feito para en-
volver esse ambiente tem de 
ser feito. Agora, criar um am-
biente hostil não vai nos aju-
dar. Falei aos jogadores que 
o placar contra o Bragantino 
foi elástico pelo o que jogaram 
no segundo tempo’, revelou 
Luxemburgo.

O treinador ainda falou 
sobre o atacante Talles Mag-
no e admitiu que o jovem 
precisa ter mais motivação. 
Luxa mostrou preocupa-
ção com a possibilidade de 
o jogador se queimar com 
a torcida. “Talles precisa se 
reencontrar com a motiva-
ção, com a vontade. Ele é um 
grande jogador, mas só isso 
não basta. Eu gosto dele, va-
mos continuar apostando e 
a gente não pode queimá-lo. 
Agora, eu posso sacá-lo do 
time com ele não indo bem”, 
frisou.

Outro ponto abordado na 
Colina é o risco de rebaixa-
mento para a Série B, que, 
após o revés para o Bragan-
tino, aumentou para 31%, se-
gundo o matemático Tristão 
Garcia, do portal “Infobola”. 
Isso aumenta a pressão para 
o difícil duelo contra o Atlé-
tico-MG, amanhã, em São Ja-
nuário, a primeira das oito 
‘decisões’ que o Gigante terá 
pela frente na busca para se 
manter na elite do futebol 
brasileiro. 
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