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Esportes

Vasco 
descarta 
calmaria 
após vitória

O clima no 
Vasco estava 
pesado com os 
três empates 
nos jogos ini-
ciais da Série 
B do Campeo-

nato Brasileiro. A torcida 
forçou três reuniões com 
dirigentes e elenco e chegou 
a pedir a demissão do técni-
co Zé Ricardo. No entanto, a 
vitória de 1 a 0 sobre a Ponte 
Preta deixou o clima mais 
ameno em São Januário. 
Apesar disso, o discurso no 
Vasco é o de minimizar a 
tranquilidade dada pelo 
bom resultado diante da 
Macaca.

“Nós sabemos que temos 
que trabalhar sempre com 
muito empenho, mas o bom 
resultado não nos faz deixar 
o ritmo cair. Sabemos que, 
se tivermos um tropeço no 
domingo, a pressão vai vol-
tar. Os adversários são duros, 
se preparam muito bem. 
Temos que trabalhar, como 
estamos trabalhando desde 
o início”, disse o técnico Zé 
Ricardo.

O treinador se refere ao 
duelo contra a Tombense, 
no próximo domingo, no in-
terior de Minas Gerais, pela 
quinta rodada da Série B.

“A torcida é nossa aju-
dante em casa. Mas temos 
um desafio fora de casa e não 
podemos relaxar”, acrescen-
tou o meia Gabriel Pec.

Zé Ricardo só vai definir 
nos treinos de hoje e amanhã 
a escalação do Vasco para o 
duelo contra o Tombense. 
Mas a tendência é o trei-
nador manter a base que 
derrotou a Ponte.

Pressionado pelos maus resultados, treinador pediu demissão ontem

Técnico Abel Braga pede 
o boné e deixa o Tricolor

Abel Braga não é 
mais técnico do 
Fluminense. O 
treinador deixou 
ontem o coman-
do do clube após 
o empate por 0 a 

0 contra o Unión de Santa Fé, 
pela terceira rodada da fase de 
grupos da Copa Sul-America-
na, realizado na noite da última 
terça-feira.

“O técnico Abel Braga e a 
Diretoria do Fluminense se 
reuniram esta manhã com o 
elenco para comunicar a de-
cisão, em comum acordo, de 
seguir um novo caminho. O 
técnico Abel Braga se desligou, 
hoje (28/04), do comando do 
elenco principal do futebol”, 
anunciou o clube, que ainda 
informou que Marcão coman-
dará o Marcão o time a partir 

do próximo domingo, diante 
do Coritiba.

“O técnico Marcão dirigirá 
o time a partir do próximo 
domingo. Abel é o treinador 
mais vitorioso da história do 
clube e um exemplo para todos 
nós. Sua generosidade e amor 
ao Fluminense jamais serão 
esquecidos”, acrescentou.

Abel Braga iniciou sua 
quarta passagem pelo Tricolor 
em janeiro deste ano. O técnico 
conduziu o time para o título 
do Campeonato Carioca, que 
não vinha desde 2012.

Porém, o Fluminense foi 
eliminado da Libertadores 
ainda nas fases prévias. O time 
venceu o Olimpia, do Paraguai, 
por 3 a 1 no Maracanã, mas 
perdeu por 2 a 0 fora de casa e 
acabou caindo nas penalida-
des máximas.

No Brasileirão, o time das 
Laranjeiras atualmente ocu-
pa a 13ª posição, com quatro 
pontos, uma vitória contra o 
Cuiabá, um empate diante do 
Santos e uma derrota para o 
Internacional. Já na Sul-Ame-
ricana o Fluminense figura na 
terceira colocação do grupo H, 
também com quatro pontos, 
mas vale lembrar que apenas o 
líder da chave se classifica para 
a próxima fase.

Nesta temporada pelo Flu-
minense, Abel dirigiu o time 
em 26 jogos, sendo 17 vitó-
rias, quatro empates e cinco 
derrotas. Somando as quatro 
passagens, foram 316 partidas, 
156 triunfos, 71 igualdades e 
89 reveses, com quatro títulos 
conquistados, o Brasileirão de 
2012 e os Cariocas de 2005, 
2012 e 2022.

Nelson Perez / Fluminense

Apesar das últimas críticas da torcida, Abel Braga comandou o Fluminense na conquista do título carioca deste ano

Lateral está fora dos 
planos do Botafogo

Fla pode poupar 
titulares na Copa BR

O lateral-es-
querdo Jona-
than Silva não 
faz mais parte 
dos planos do 
Botafogo para 

a sequência da temporada. 
A informação ainda não foi 
oficializada pelo Glorioso, mas 
o martelo já foi batido pelo 
técnico Luís Castro e demais 
membros da comissão técnica. 
O jogador tem vínculo somen-
te até junho.

Jonathan Silva tem seus 
direitos federativos ligados ao 
Almería, da Espanha, e está 
emprestado ao Botafogo. Ele 
chegou ao clube em junho do 
ano passado, mas teve poucas 
chances na Série B, ficando a 
maior parte do tempo como 

O  t é c n i c o 
Paulo Sousa, 
d o  F l a m e n -
go, está com 
a cabeça vol-
tada para os 

jogos da Taça Libertadores 
e Campeonato Brasileiro.

Po r é m ,  a  c o m i s s ã o 
técnica também está de 
olho na Copa do Brasil e 
já pensando no tome que 
enfrentará o Altos-PI, no 
próximo domingo, às 18h, 
em Teresina.

O grande problema des-
te jogo, além de uma longa 
viagem, é a série de con-
frontos importantes, já que 
na próxima quarta-feira, o 
Rubro-Negro terá um duelo 
contra o Talleres, na Argen-

opção no banco de reservas.
O jogador, que está com 24 

anos, é cria das categorias de 
base da equipe. Surgiu com 
destaque e logo foi negocia-
do com o futebol europeu. 
Mas, no Velho Continente, não 
conseguiu ter muitas oportu-
nidades.

O Botafogo conta com Jo-
nathan Silva, Hugo e com o 
finlandês Niko Hämäläinen, 
que ainda não estreou, para 
a posição. Além disso, Marçal 
está apalavrado e se apresenta-
rá na janela de julho. Carlinhos, 
que só deve voltar aos grama-
dos em novembro, tem vínculo 
até o fim do ano. No momento 
Luís Castro tem optado por im-
provisar o lateral-direito Daniel 
Borges no setor.

tina, pela Libertadores.
A situação se agrava ain-

da mais porque no fim de 
semana seguinte, no dia 8 
de maio, pelo Brasileirão, 
será o clássico contra o Bo-
tafogo. Assim, Paulo Sousa 
não poderá preservar seus 
principais atletas.

A necessidade de pou-
par jogadores aumenta 
porque o Flamengo vem 
sofrendo com uma série de 
lesões. Só esta semana o la-
teral-direito Matheuzinho e 
o atacante Bruno Henrique 
cumpriram a última etapa 
de recuperação, enquanto 
que o zagueiro Rodrigo 
Caio e o lateral Ayrton Lu-
cas iniciaram seu período 
de transição.
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