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esportes

Sinal verde pro Mengão
Rubro-Negro tenta liberação de Rogério Ceni junto ao Fortaleza de forma pacífica

O

espanhol Domènec Torrent, de 58 anos não resistiu a pressão após as duas
goleadas sofridas nos últimos jogos (São Paulo 4 a 1 eAtlético-MG
4 a 0) e foi demitido ontem após
26 jogos no comando técnico do
Rubro-Negro.Contratado no fim
de julho, acumulou 15 vitórias, 5
empates e 6 derrotas (aproveitamento de 63,8%).O favorito para
substituí-lo é Rogério Ceni, atual
treinador do Fortaleza.Apesar de
ter dado sinal verde para o Mais
Querido avançar nas negociações,
o ex-goleiro de 47 anos deixou claro que não sairá em litígio com o
clube cearense.
As negociações serão conduzidas pelo vice de futebol Marcos
Braz. Rogério tem contrato com
o Fortaleza até fevereiro. A multa
rescisória é de R$ 1 milhão, o que
não é problema para o Flamengo.
Campeão da Copa do Brasil (1990) e bi brasileiro (1987
e 92) como ponta-esquerda do
Flamengo, Zinho afirmou que
a contratação de Dome foi um
erro da diretoria após a saída
do português Jorge Jesus para
o Benfica-POR.

a multa
rescisória do
ex-goleiro com
os cearenses é
de R$ 1 milhão
canais Disney. “Faltou uma convicção para ter certeza que era ele
que tinha que assumir o Flamengo naquele momento. A falta de
didática ou de entender a melhor
forma de colocar esse elenco para
jogar tornou o Flamengo vulnerável,e aí aconteceu tudo que estamos vendo hoje”,encerrou Zinho.

Domènec: ‘Obrigado, Nação’
Na manhã de ontem, Domènec Torrent comandou o treinamento do Flamengo no
Ninho do Urubu para os jogadores que não começaram
a partida do Mineirão. No início da tarde, após a demissão,
usou as redes sociais para se
despedir do clube. “Como já é
de conhecimento público, hoje (segunda-feira) deixei de ser
treinador do Flamengo. Quero
agradecer aos jogadores por-
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“A direção do Flamengo errou
em trazer o Dome, que não era a
primeira opção para substituir o
Jorge. Nada contra ele! Tem conhecimento, foi um bom auxiliar
de Guardiola e pode ser um grande treinador. A cobrança no Flamengo é maior.Não existe tempo.
Às vezes, a paciência é um pouco
maior, mas, no caso dele, foram
menos de 100 dias de trabalho”,
disse Zinho, comentarista dos

que com eles compartilhamos
muitas horas de trabalho, alegrias das vitórias, as dores das
derrotas. Agradeço também o
clube, médicos, preparadores,
pessoal de staff, Marcos Braz
e demais dirigentes do clube.
Meu agradecimento em especial a esta grande torcida. Obrigado, Nação Rubro-Negra! Vocês ficarão pra sempre em meu
coração! Um grande abraço!”,
escreveu no Instagram.

O treinador Rogério Ceni faz boa campanha na temporada pelo Fortaleza, 11º colocado no Brasileiro

Técnico do sub-20 assume diante do São Paulo
LLPara o ex-volante Vampeta,
que em 2001 polemizou com
a frase “o Flamengo finge que
paga e eu finjo que jogo”, afirmou ontem que a chegada do
treinador seria uma boa para
a equipe rubro-negra, já que
os jogadores do elenco o respeitariam. “Eu acho que o Ceni seria uma boa. Bagagem ele
tem! Gabigol, Everton Ribeiro,
Bruno Henrique, os caras vão
olhar para ele e vão respeitar,

porque nenhum deles têm o
currículo igual ao do Rogério”,
disse à Jovem Pan o campeão
mundial pela Seleção em 2002.
“Há sete meses, o Rogério
Ceni era visto de outra maneira. Hoje, qualquer torcedor aceita o Rogério e não o
vê somente como ídolo do São
Paulo. As torcidas o respeitam
mais. Como treinador, o Brasil todo elogia ele. Então, não
é mais um ex-atleta e ídolo do

São Paulo, mas, sim, um treinador de respeito”, completou.
Amanhã, às 21h30, no Maracanã,pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o
treinador do sub-20 Maurício
Souza assumirá a função à beira
do campo, diante do São Paulo.
Em 2020, ele comandou o time
nas quatro primeiras rodadas do
Cariocão, quando o português
Jorge Jesus e o elenco principal
estavam de férias.

