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Flamengo
DOME DIZ QUE NÃO SE CONSIDERA CAMPEÃO BRASILEIRO
O aproveitamento
de Dome à frente
do Flamengo foi de
58,8%: 10 vitórias,
cinco empates e
cinco derrotas

N Apesar de ter comandado o
Flamengo em 20 das 38 partidas
no Brasileiro, o técnico espanhol
Domènec Torrent não se considera campeão brasileiro. Em entrevista ao site ‘Globo.esporte.com’,
ele se disse feliz pela conquista,
mas afirmou que não colocará o
título em seu currículo.
“Estou muito contente por
toda a equipe. Não vi o último
jogo porque minha conexão de

internet falhou. Mas vi os últimos
sete jogos. Não vou colocar o título
no meu currículo porque não fui eu
que ganhei, apesar de ter ajudado
como pude em momentos complicados, como o da pandemia”,
afirmou. No comando do Flamengo,
Dome obteve 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas no Brasileirão
— aproveitamento de 58,8%. Devido a maus resultados, foi demitido
em novembro, quando Rogério Ceni

assumiu o time e deu sequência
ao trabalho.
Um dos mais importantes jogadores da campanha campeã,
Bruno Henrique fez uma tatuagem. Ele gravou a mensagem
dita pelo avô sempre que o levava aos treinos: ‘Não tenho medo
dos que descem contra mim, porque por mim pelejará o Senhor.
Você não precisa provar nada a
ninguém só a você mesmo’”.
RODRIGO BUENDIA / AFP

Acho que o Gabigol tem
tudo para ser o maior
atacante da história do
clube. Está chegando
lá. Sua performance é
cada vez melhor’
ZICO

Dome comandou o
Flamengo em 20 das
38 partidas
do Brasileiro

“Eu acho que o Gabigol tem
tudo para ser o maior atacante da história do clube. Está
chegando lá. Sua performance é cada vez melhor. É jovem,
pode fazer muito mais ainda e
tomara que consiga. É sempre
bom dar alegrias ao torcedor
rubro-negro. E é lógico que a
gente sempre espera isso de
um cara que tem o potencial
que ele tem”, afirmou.
Zico falou sobre o melhor caminho para Gabigol seguir: “É
continuar firme, se cuidando,
porque, a cada momento bom
dele, passa a ser mais vigiado, mais cobrado e isso é normal. Que ele continue assim,
para que cada vez mais possa aumentar sua performan-

ce na história do clube”. Após
ser campeão da Libertadores
e do Mundial em 1981, o time
de Zico também teve alguns
percalços, assim com o atual
grupo do Flamengo, antes de
ser bicampeão brasileiro.
No ano da maior conquista
da história do clube, aquela
equipe acabou eliminada no
Brasileirão pelo Botafogo. No
ano seguinte, perdeu o Carioca para o seu maior rival, o
Vasco. E, depois, caiu em casa
na Libertadores para o Peñarol, em 1982. Conquistou o bicampeonato nacional em 1982
e 1983, mas não passou da fase
de grupos na principal competição de clubes do continente
em 1983 e viu o Fluminense

ser campeão do Estadual.
Assim como a geração de
1981, o time de 2019 sofreu.
Foi eliminado em casa na Copa
do Brasil do mesmo ano. Em
2020, voltou a ser eliminado
na Copa do Brasil e caiu em
casa para o Racing na Libertadores. “A temporada de 2020
foi anormal para todo mundo.
Um time como o do Flamengo,
acostumado a jogar com torcida, teve que jogar com o estádio vazio. Mudanças de treinador, a chegada de jogadores,
mesmos que bons, precisa de
adaptação. Uns se adaptaram
bem, outros não. Eu acho que
o importante foi o final. Mas
o início foi muito bom, conseguindo as conquistas e no fi-

nal o time subiu de produção e
conseguiu o título. Isso é o que
conta”, destacou o Galinho.
Perguntado se o time de
2019/2020 já tem um espaço
na mesa da famosa ‘Geração de
1981’, Zico falou sobre como o
grupo da sua época sabe receber convidados e que a atual
geração trouxe alegrias aos
ex-jogadores, que também são
torcedores rubro-negros: “O
time de 2019 sempre pôde almoçar com a gente, na nossa
mesa. O time de 1981 é muito
educado e sabe receber bem
as pessoas. Então, esse time de
2019 entrou para a história”.
Reportagem do estagiário Lucas Mazzini,
sob supervisão de Pedro Logato

TIME JOVEM
NO COMEÇO
DO CARIOCA
N Depois da conquista do título brasileiro, o elenco principal do Flamengo vai ganhar
alguns dias de descanso e
tem previsão de retornar aos
trabalhos somente em 15 de
março. Com isso, o Campeonato Carioca será disputado
apenas por jovens das categorias de base.
No entanto, os novatos
devem contar com três reforços do time de cima. De acordo com o site ‘GE’, Michael,
João Gomes e Pepê pediram
para defender a equipe no
Campeonato Estadual e devem estar à disposição já na
segunda rodada.
Além deles, o time rubro-negro contará com dois
reforços: o volante Hugo
Moura, que retorna de empréstimo ao Coritiba, e o zagueiro Bruno Viana, primeira contratação para 2021. O
técnico Rogério Ceni também
pretende aproveitar os próximos dias para descansar. Nos
primeiros jogos, a equipe será
comandada por Maurícia
Souza, treinador do sub-20.

VOCÊ SABIA
Três jogadores se
ofereceram para
jogar o começo do
Carioca: Michael,
Pepê e João Gomes

