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RACISMO APÓS FINAL DA EUROCOPA
A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) divulgou um
comunicado oficial condenando os ataques racistas nas redes sociais contra
jogadores da seleção após a derrota na disputa de pênaltis para a Itália na final.

ENTREVISTA

RENATO GAÚCHO, TÉCNICO DO FLAMENGO

Renato Gaúcho fala em ter o seu
sonho realizado e exalta o Flamengo
REPRODUÇÃO

> COM MUITO SENTIMENTOS envolvidos,
amor e rusgas, Renato Gaúcho foi apresentado
ontem como técnico do Flamengo. Ex-jogador
do clube, o comandante comemorou o retorno
para o Rubro-Negro e afirmou que vê o desafio
como um dos mais importantes que um técnico
pode ter no futebol do país.
“Fico muito contente por estar aqui, tendo
a oportunidade de treinar esse clube. Há dois
anos atrás eu tinha dito que era um sonho e
hoje estou realizando. Eu acredito que treinar
o Flamengo tenha o mesmo peso que treinar a
seleção brasileira”, afirmou.
Renato Gaúcho teve momentos marcantes
pelo Flamengo, o principal deles na conquista da
Copa União de 1987. Ao abordar o título, o treinador falou sobre a possibilidade de conseguir
títulos em uma nova função no clube carioca.
N

Busca pelo tri Brasileiro

L “ Título é sempre título. Ainda não fui campeão
brasileiro como técnico.
Ganhar em 87 foi uma satisfação enorme. Espero
realizar mais esse sonho.
Quando jogava pelo Grêmio
o meu sonho era jogar no
Flamengo com o Zico. Em
1987 realizei esse sonho.
Toda pessoa que sonha alto
almeja trabalhar no Flamengo. Obrigação de ganhar é forte. Vamos trabalhar para conquistar. Não
é só o Flamengo que quer
ganhar, todos trabalham
pra isso e nós também não
seremos diferentes”.

N

N

Não tenho medo
de lançar garoto
no time, mas
tem que ser na
hora certa, no
momento certo,
para não queimar

Trabalho com a base

L “Eu gosto de trabalhar
com os garotos, em todos
os clubes que passei. Após
a partida com a Chape, falei
com as pessoas aqui no Flamengo e pedi para marcar
coletivo de hoje contra os
garotos para poder começar a observar. Não tenho
medo de lançar garoto, mas
tem que ser na hora certa,
no momento certo, para
não queimá-lo. No Grêmio,
descobrimos vários garotos
lá que tiveram sucesso no
profissional. Sempre que
eu achar que está na hora
de ser aproveitado, vai
acontecer”.

L “O Flamengo sempre joga
para vencer. Eu trabalho em
busca da vitória. Com esse
elenco e força da torcida vamos jogar para frente. Vou
colocar em prática as minhas
ideias sempre trocando ideia
com os jogadores. Infelizmente temos pouco tempo
para treinar e colocar em
prática nossas ideias”.
N

Rusga com Jorge Jesus

L “Ele fez um excelente trabalho, conquistou muito.
Dome e Ceni tentaram, e eu
vou continuar tentando também. Mas cada um tem seu
trabalho, suas ideias. Todos
eles, antes do Jesus, o próprio Jesus, depois o Dome,
Rogério Ceni, todo mundo
tentou. Eu vou continuar
tentando e trabalhando”.
N

Eu considero o
Flamengo tão
grande quanto a
seleção brasileira.
Esse é o sonho de
todo técnico

Jogar para frente

FORÇA DO ELENCO

L “O elenco é maravilhoso,
muito forte. Se vai ganhar
tudo, temos que trabalhar
para isso. Palmeiras, Atlético-MG também querem.
Todo mundo quer. Qual clube que entra na competição
e não quer ganhar? Mas o
elenco do Flamengo muito
é forte, sim. Perdeu algumas
peças? Perdeu. Mas ainda é
muito forte”.
N

Elenco milionário

L “Se você gastar 100 reais
em um clube ou 200 milhões

será cobrado por título.
Existem exemplos no mundo todo de clubes que gastam muito e não vencem.
As chances de você ganhar
são maiores. Mas a cobrança
existirá sempre. O elenco é
maravilhoso. Ganhar tudo a
gente vai trabalhar pra isso
mas não somos os únicos.
Perdeu peças mas o elenco é
muito forte. Temos que trabalhar pra isso”.
N

Torcida do Flamengo

L “Eu considero o Flamengo
tão grande quanto a seleção
brasileira. Esse é o sonho de
todo técnico. Poder voltar ao
Flamengo e pisar no Maracanã ao lado desse grupo vencedor será uma honra. Eu sei
da força do clube e da torcida.
Sei da força deles desde a época que eu jogava. Juntamente com o grupo espero dar
continuidade às conquistas.
Não lembro de atritos com o
clube e a torcida. Zico sempre me disse que eles gostam
de mim. Nos últimos dias na
praia recebi um grande carinho. Vamos trabalhar para
dar alegrias a eles. Treinar o
Flamengo é diferente. Gosto
de desafios. Estou aqui para
trabalhar e conquistar títulos
dando continuidade às conquistas. Sem dúvida, desde
sábado estou muito emocionado. Eu sei da grandeza desse clube e dessa torcida. Eu
fui muito feliz aqui”.

Volt a o público ao
estádio

N

L “Sou a favor da volta da
torcida com segurança. Já
tive a torcida do Flamengo a
favor e contra. Sei o quanto
é difícil”.
N

Poupar jogadores

L “O poupar em competições as vezes as pessoas interpretam mal. Sempre quero a força máxima mas as vezes é necessário. A fisiologia,
a preparação física precisam
participar da decisão. O próprio jogador também precisa
ser ouvido”.
N

Zaga do Flamengo

L “Quando cheguei no Grêmio o Arthur estava quase
sendo emprestado para o
Ceará. Eu o segurei e deu no
que deu. Vou conversar bastante com os zagueiros. Tenho visto coisas boas”.
N

Sentimento

L “Há dois, três anos atrás
falei que meu sonho era treinar o Flamengo, pela grandeza. É uma satisfação. Todo
treinador sonha em um dia
treinar o Flamengo, e agora
estou realizando esse sonho.
Estou bastante emocionado,
falei isso com o Braz e com
o Spindel. Voltar ao Flamengo, ao Maracanã, e estar ao
lado desse grupo vencedor,
acima de tudo. Espero que
a torcida possa voltar ao
Maracanã, sei da força dela
em todas as vezes que nos
enfrentamos”.

