14

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Segunda-feira, 2/11/2020

esportes

LLFLUMINENSE

rapidinhas...

Time de Guerreiros está
arrumado e ‘Odairzado’
Técnico elogia campanha no turno, mas pede pra manter foco

A

boa campanha do Fluminense no primeiro turno
do Campeonato Brasileiro não faz o técnico Odair Hellmann descansar quanto ao empenho da equipe. Em entrevista
coletiva online após a vitória por
1 a 0 sobre o Fortaleza, na noite
de sábado, na Arena Castelão, o
comandante exaltou a força do
time, que chegou aos 32 pontos.
“Quero aproveitar para exaltar o grupo. Estamos fechando o
primeiro turno com a pontuação que fizemos, o que é importante por todas as situações que
enfrentamos aqui, pela variação
que temos. Buscamos sempre o
que é melhor para o Fluminense e estamos estabelecendo um
bom desempenho mutuamente para que a gente consiga garantir esta boa sequência que temos”, declarou.
Contudo, logo depois falou
sobre como a equipe deve ficar
atenta às armadilhas do restante
da competição.
“Terminou o primeiro turno.

Lucas Mercon

Agora, nosso próximo‘campeonato’ é o Grêmio (domingo, no
Maracanã). O Campeonato Brasileiro é sempre o próximo jogo.
Temos de trabalhar bem, fazemos uma boa semana de treinos
porque a competição não terminou. Fizemos um bom primeiro
turno, mas agora é manter a concentração”, frisou.

LLPela 13ª das 18 rodadas
do Brasileiro da Série D,
Luciano Naninho, Erick
Flores e Pedrinho marcaram, mas o Volta Redonda levou gol nos acréscimos e foi derrotado por
4 a 3 pelo São José-RS,
ontem, no Estádio Luso-Brasileiro. O Voltaço,
que receberá o Criciúma,
sábado, às 15h, caiu para o 8º lugar, quatro pontos acima do Z-2 e cinco
abaixo do G-4.

‘Grande partida’
O treinador avaliou o desempenho do Tricolor das Laranjeiras no triunfo com gol de
Wellington Silva.
“Tivemos o domínio total da
partida, à exceção do primeiro tempo, quando o Fortaleza
se impôs nos cinco primeiros
muitos. Mas estabelecemos aos
poucos todas as fases do jogo,
fomos muito fortes, colocamos
o Fortaleza para baixo. Quando você tem este domínio, acaba se expondo à transição, mas
estávamos muito bem estabelecidos na defesa. Fizemos uma
grande partida”, disse.

2016; 10º e 25 pontos em 2017;
9º e 23 pontos em 2018; e 16º e
18 pontos em 2019.
Se o Fluminense repetir no
returno de 2020 a pontuação
de 2019, no qual somou 28
pontos, vai chegar a 60 e terá
grandes chances de ir à Libertadores. No ano passado, por
exemplo, os oito primeiros se
classificaram: o sétimo colocado Inter fez 57 e o oitavo Corinthians terminou com 56.

O Bangu pressionou, mas
empatou em 0 a 0 com o
Nacional-PR, ontem, em
Moça Bonita, pela 10ª das
14 rodadas do Grupo A7 da
Série D do Brasileiro. O time da Zona Oeste está em
quinto lugar, com 16 pontos, na briga por uma das
quatro vagas à próxima fase, enquanto o Nacional é
vice-lanterna (na 7ª colocação) com 5 pontos. No sábado, às 15h, o Bangu visita
a Cabofriense, no Correão.

LL

Voltaço é
derrotado

Anderson
Silva perde

Vaga na Libertadores é logo ali
LLEm 4º lugar com 32 pontos, o
Fluminense ‘Odairzado’ sacramentou sua terceira melhor colocação na década no Brasileirão, depois do encerramento do
primeiro turno, atrás apenas das
campanhas de 2012 (2º colocado e
42 pontos) e 2015 (4º e 33 pontos).
Os demais desempenhos foram 11º lugar e 25 pontos na
temporada de 2011; 14º e 22
pontos em 2013; 5º e 31 pontos em 2014; 10º e 25 pontos em

Bangu não
sai do 0 a 0

O técnico Odair Hellmann vira a página e agora pensa no Grêmio

LLAnderson Silva,de 45 anos,
se despediu do UFC de maneira frustrante ao ser nocauteado pelo jamaicano
Uriah Hall, na madrugada
de ontem, em Las Vegas. O
chefão da modalidade, Dana White, está arrependido
de ter permitido que o brasileiro entrasse no octógono.“Cometi um grande erro
em ter deixado o Anderson
lutar. Me sinto mal. O Anderson deveria ter se aposentado antes”, completou.

