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Prefeito do Rio anuncia que a programação oficial da virada não 

será realizada. Em seguida, Castro diz que ambos terão um encontro 

comtécnicos da saúde para baterem o martelo. O DIA ouviu o povo 

nas ruas e representantes de hotéis, bares e restaurantes. rio,P.4E5 
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NOVO COMANDO 

Carvalhal fica mais 
perto de fechar 
como Flamengo 
Treinador português já teria acordo verbal como Rubro-Negro 
para assumir otime no lugar de Renato Gaúcho 

busca do Flamengo 
por um técnico pode 

estar perto do fim. Se- 

do osite“Torcedo- 
res.com”, o Rubro-Negro che- 

gou a um acordo verbal com 

o português Carlos Carvalhal 
para assumir o comando da 

equipe em 2022. 

O acerto ocorreu na última 
sexta-feira, em uma vídeo con- 

ferência que contou com o vi- 

ce-presidente de futebol, Mar- 
cos Braz, o diretor executivo, 

Bruno Spindel, o empresário 

Bruno Macedo eo própriotrei- 

nador. Agora, Carvalhal pre- 

cisa conseguir a liberação do 

Braga, com quem tem contra- 
to até julho de 2022. 

Carlos Carvalhal, de 56 

anos, já dirigiu oito equipes 

da primeira divisão portu- 

guesa. Conquistou a Taça da 
Liga em 2008 com o Vitória 

FC (Setúbal) e foi vice-cam- 

peão da Taça de Portugal a 

frente do Leixões em 2002. 
Ontem, em entrevista co- 

letiva, Carvalhal falou pela 
primeira vez sobre o inte- 

resse do time carioca. Ele se 

Carlos Carvalhal, de 

56anos, já dirigiu 
oito equipes da 

primeira divisão 
portuguesa 

disse orgulhoso deter sido 

lembrado, mas ressaltou que 

possui contrato com o Braga. 

“Com frequência há aborda- 

gens e digo sempre que te- 
nho contrato e que têm que 

falar com o senhor António 
Salvador, tem acontecido re- 

correntemente e é essa a mi- 
nha posição. Se gostamos de 

ver o nosso nome associado 
a um dos maiores clubes do 
mundo como o Flamengo? 

É óbvio que não fico indife- 
rente, é um enorme orgulho, 

mas estou sempre nas mãos 
do meu presidente, António 
Salvador”, disse o treinador. 

HUGOSOUZA AVALIA ASUAFASE 

Já sem ambições no Brasi- 

leiro, o Flamengo empatou 

como Sportem1a na sex- 
ta-feira à noite, na Arena 

Pernambuco. Após o jogo, o 

goleiro Hugo Souza admitiu 

que não vinha tendo uma 

BENFICA É DERROTADO 

DOMINGO, 5-12-2021 | O DIA 

OBenficadotécnico Jorge Jesusfoi derrotado por 3a parao Sporting,na sexta-feira, 

no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português. O próximojogo serána quarta-feira, 

postura adequada tanto den- 

tro quanto fora de campo. O 

jovem, que chegou a ser ter- 
ceira opção, passou por altos 

e baixos na vida pessoal. 

“O impacto é grande, mi- 

nha trajetória, não só a mi- 

contra o Dinamo de Kiev, pela última rodada da fase de grupos da Liga dosCampeões. 

Carvalhal precisaria agora conseguir a liberação do Braga, com quem tem contrato até julho de 2022 

nha, mas de qualquer joga- 

dor tem altos e baixos. Eu 
tive falhas sim, dentro de 
campo e fora de campo, mas 

trabalhei, trabalhei princi- 

palmente a cabeça, dentro 

de campo e continuo traba- 

DIVULGAÇÃO/RIO AVE 

lhando. Graças a Deus, as 

oportunidades apareceram”, 

afirmou ele. 
O Flamengo volta a cam- 

po amanhã, às 20h, contra 

o Santos, no Maracanã, pelo 

Campeonato Brasileiro. 

DEOLHONA LIBERTADORES 

Fluminense encara o Bahia podendo entrar no G-b 
Tricolor carioca busca a vaga direta na Libertadores e enfrenta o time nordestino, que pode ter sua queda sacramentada para a Série B 

Buscando uma vaga direta 

para a fase de grupos da Li- 
bertadores, o Fluminense 

pode entrar hoje no G-6 do 

Campeonato Brasileiro. Para 

isso, O Tricolor carioca pre- 

cisa vencer o Bahia, às 16h, 

na Arena Fonte Nova. Com 
uma derrota, o time nordes- 

tino pode ter a queda sacra- 

mentada para a Série B do 

Brasileiro. 
Além disso, a torcida do 

Tricolor carioca precisa- 
rá ligar seus “secadores”. O 

Fluminense terá que torcer 

para que o Red Bull Bragan- 

tino não vença o campeão 

Atlético-MG, no Mineirão. 

Será o reencontro dos minei- 

ros com a torcida após o tí- 

tulo brasileiro, conquistado 
durante a semana, e a pro- 

messa é de casa cheia. 
Com essa combinação, 

o Fluminense assumiria a 
62 posição e chegaria à úl- 

tima rodada dependendo 
apenas de si mesmo. O Tri- 

color encerra sua participa- 

ção no campeonato contra 
a lanterna Chapecoense, no 

Maracanã. 
Na sexta-feira, a 52 Comis- 

são Disciplinar do Superior 

Tribunal de Justiça Despor- 

tiva (STJD) julgou Fred pela 

confusão ocorrida após a vi- 

tória do Fluminense sobre o 
Palmeiras, pela 322 rodada 

do Brasileiro. O camisa 9 foi 
apenas advertido eliberado 
paraatuar nas últimas duas 

rodadas do campeonato. 

Assim, Fred poderá dispu- 

tar o jogo de hoje, na Arena 

Fonte Nova, pela 372 rodada 

do Campeonato Brasileiro, 
decisivo para colocar otime 

na Libertadores do ano que 

vem. 

FELIPE MELO: CAMINHO LIVRE 

Agora é oficial: Felipe Melo 
não será jogador do Palmei- 

ras em 2022. Ontem à tarde, 

o Verdão oficializou a saída 
do volante, que tem contrato 

até o fim de dezembro. Com 
isso, o caminho fica livre 

TRABALHO BEM-SUCEDIDO 

Enderson admite surpresa 
com clima no Botafogo 
“O clube estava redondinho, tudo certinho”, contou o treinador 

Enderson Moreira falou so- 
bre o clima que encontrou 

assim que chegou ao Bota- 
fogo. Em entrevista ao “Bola 

da Vez” da ESPN, o ele dis- 

se que se surpreendeu com 
o ambiente, mesmo diante 

da difícil situação financeira. 

“Eu não sei te responder 
isso, se o Enderson não esti- 

vesse à frente desse projeto se 

as coisas aconteceriam da for- 
ma que aconteceu. Cada trei- 

nador tem uma linha de tra- 
balho etodasaslinhas podem 
funcionar e dar certo. O que 

eutive, na verdade, foi um am- 

biente muito favorável para 

aquilo que eu penso sobre fu- 

tebol. Isso realmente foi como 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

Enderson elogia o Botafogo 

sefosse um casamento, muito 

rápido. As coisas aconteceram. 

Então, já na minha apresenta- 
ção, eu fui muito bemacolhido 

pelos jogadores, pelo grupo de 

apoio, pela direção e pela co- 

missãotécnica permanentedo 

clube? disse Enderson. 

O treinador prosseguiu: 
“Eu pensava um pouquinho 

isso, que o Botafogo fosse um 

clube com vários problemas, 

que as coisas não funcionas- 

sem internamente, e muito 

pelo contrário. O clube estava 
redondinho, tudo certinho, o 

ambiente, apesar de o clube 

estar na 148 colocação, 0 am- 

biente era muito tranquilo, 

internamente falando”. 

E . 2. 

MAILSONSANTANA/FLUMINENSE FC 
F4 à 

Fred foi absolvido em julgamento na sexta-feira e podejogar 

para o Fluminense, que tem 

interesse no atleta. 
Além do Fluminense, o In- 

ternacional também negocia 

com o jogador. O Colorado 

ofereceu dois anos de con- 
tratoao volante eteve sua in- 
vestida vista com bons olhos. 
O Fluminense, por sua vez, 

acenou com vínculo de uma 
temporada. Os valores são 

mantidos em sigilo. 

Felipe Melo estava no Pal- 

meiras desde 2017. Pelo clube 
paulista, disputou 225 jogos 

e marcou 13 gols. Conquis- 

tou o Brasileirão de 2018, o 

Paulistão, a Libertadores ea 

Copa do Brasil de 2020, além 

da Libertadores de 2021. 

VASCO 

Desde a saída de Fernan- 
do Diniz, o nome de Zé Ri- 

cardo é o que aparece com 

mais força para assumir o 

Vasco. O Cruzmaltino tem 
acerto encaminhado com 
o treinador, que tentaria 

sua liberação no Catar, mas 

uma mudança de última 

hora podemelar anegociação. 

De acordo com o jornalis- 

ta Fábio Azevedo, do canal 

“Fanático Vascaíno” o depar- 

tamento financeiro do Vasco 
reavalia valores oferecidos 
ao treinador. Como os nú- 
meros já haviam sido acerta- 

dos, a mudança podetravar a 

Zé Ricardo: valores reavaliados 
Treinador é o favorito para assumir o comando do Cruzmaltino 

negociação. 

O presidente Jorge Salga- 

do já havia admitido que a 

negociação estava avançada. 

O Vasco também busca um 
coordenador de futebol. Após 
desistir de Ricardo Gomes, o 

clube está em conversas com 
o ex-goleiro Fernando Prass. 
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