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PALESTRA ATÉ MESMO O VOLANTE FELIPE MELO FOI CRITICADO PELOS TORCEDORES; CLUBE FECHA ANO SEM TÍTULOS

PRESSÃO TOTAL
Bronca no Verdão
BRASILEIRÃO. TORCIDA EMITE LONGO TEXTO APÓS DEMISSÃO DO TÉCNICO
MANO MENEZES E DO DIRETOR DE FUTEBOL ALEXANDRE MATTOS
SÃO PAULO
Gazetapress
@jornalovale

A Mancha Alviverde publicou
um longo texto nesta segunda-feira, um dia após as demissões do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol
Alexandre Mattos. A principal
torcida organizada palmeirense pediu a vinda de um treinador com futebol ofensivo e
estendeu as cobranças ao volante Felipe Melo.
“Um diretor que chegou com
status de Mittos e deixou no
elenco muitos micos. Errou
muito mais do que acertou.
Gastou com jogadores machucados e com qualidade
técnica duvidosa”, diz o texto
da organizada, crítica ferrenha
do diretor de futebol. “Adeus,
Mattos”, escreveram.
A Mancha Alviverde classificou o técnico Mano Menezes,
demitido após um período
de apenas 20 partidas, como
“alguém que não deveria ter
vindo”. A torcida organizada
também atacou o presidente Maurício Galiotte e citou a
busca por substitutos para o
departamento de futebol.
“Continuaremos fiscalizando
e pressionando esse presidente banana. Esperamos que ve-

ITAQUERA

Danilo Avelar
ainda é dúvida
no Corinthians
LESÃO. O Corinthians iniciou

a preparação para o duelo
com Ceará nesta segunda.
A equipe não voltou para o
São Paulo e rumou à capital
cearense, onde realizou
treino no CT do Fortaleza.
Danilo Avelar não participou
e segue como dúvida.

GÁVEA

Jesus cita
estilo de jogo
‘à Flamengo’
RIO. O Flamengo segue

mostrando sua força e
o técnico Jorge Jesus
ressaltou que introduziu
uma mentalidade dentro
do elenco e lembrou que a
equipe ainda precisa estar
focado para o Mundial de
Clubes.
uma marca
EE“Criamos
desde que chegamos. Na

Crise. Thiago Santos e Carlos Eduardo
disputando lance durante treino no CT
César Greco/Agência Palmeiras

20

PARTIDAS
foi o período em que o
técnico Mano Menezes ficou
no comando do Palmeiras
no Brasileirão

nha um profissional para cuidar
do futebol e um treinador com
perfil do Palmeiras (lembram
das Academias? Time para frente e jogando o fino da bola)”.
A Mancha Alviverde quer a
contratação de reforços com
“perfil Dudu” e deseja ver a dispensa de Marcos Rocha, Luan,
Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Lucas Lima e Deyverson.
Até Felipe Melo, normalmente

poupado pela torcida organiza,
acabou cobrado.
“Seus créditos se esgotaram. O
futebol em campo é de um nível
que aceitamos, isto quando não
está suspenso (e sempre está
quando precisamos). Agora, seu
extracampo é da imbecilidade
de um Deyverson”, diz o texto,
criticando o volante pela foto de
seu filho do lado do flamenguista Gabriel.

palestra antes dos jogos,
falamos em tática e muito
em jogar ‘à Flamengo’.
Ainda temos motivação,
muita motivação, para
chegar nas marcas”
Jorge Jesus
Técnico do Flamengo

.

VILA PRESIDENTE FEZ REUNIÃO COM ATLETAS DO PEIXE NESTA SEGUNDA-FEIRA, ANTES DO INÍCIO DO TREINO

Peres vai ao CT e jogadores
cobram salários atrasados
GAZETA PRESS
O presidente do Santos, José
Carlos Peres, visitou o CT
Rei Pelé, nesta segunda-feira, e fez uma reunião com
os jogadores do Peixe após
a cobrança pública de Marinho, depois do jogo contra a
Chapecoense, sobre direitos
de imagem atrasados.
“Quero fazer um pedido
para o nosso presidente, para
amanhã, que é segunda-feira,

Cobrança. Jogadores
disputando lance

Ivan Storti/Santos FC

comparecer ao nosso CT para
a gente ter uma conversa com
ele. Regulariza tudo, fica tudo
bonitinho para todo mundo ficar mais feliz”, disse.
Gustavo Henrique também
comentou sobre o assunto.
“O presidente sabe o que tem
que ser regularizado, o pessoal
está com direito de imagem
atrasado, mas mesmo assim a
gente mantém nosso profissionalismo. Cada um tem que fazer sua parte, estamos fazendo
a nossa. Esperamos que acerte
o mais rápido possível, o Santos é muito grande”, afirmou.
Atualmente, o time do técnico Jorge Sampaoli está em
segundo lugar no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do
campeão antecipado, o Flamengo.

.

FEMININO

Cléber Arildo
é demitido no
São José
SAÍDA. O São José anunciou
nesta segunda-feira a saída
do técnico Cléber Arildo
do comando do futebol
feminino. O auxiliar Mauri
Saraiva também deixa a
sua função. O nome do
substituto ainda não foi
definido.

