
Elano promete time com a cara dele: 
“Temos de ganhar até treinamento”

SANTOS

JOGO CHAVE

Luverdense se prepara 
para encarar o ABC

>Esportes06

Com um apito em 
mãos, Elano chegou à 
sala de imprensa do CT 
Rei Pelé para conceder 
sua primeira entrevis-
ta coletiva como o mais 
novo técnico (interino) 
do Santos após a demis-
são de Levir Culpi.

Firme e cauteloso nas 
respostas, o treinador ga-
rantiu que tentará colo-
car em campo um time 
com a cara dele. O ex-
meia pretende recuperar 
o DNA ofensivo da equi-
pe. O Santos é o sexto 
pior ataque do Campeo-
nato Brasileiro.

“Eu peço para ser um 
time muito mais a minha 
cara. Sempre costumo 
dizer que muitos atle-
tas foram melhores do 
que eu, mas tem de ter 
brilho, garra, dedicação, 
achar que não dá... Tem 
que dar. Temos um time 
bom, jogamos no Santos. 
Percebo no olho de cada 
um, e eles querem. Isso 
que me dá uma grande 

esperança. Tenho um 
time muito ofensivo, que 
eu gosto de jogar, mas 
tenho que defender bem 
em algumas situações. 
Depende das circunstân-
cias do jogo”, disse Ela-
no, que também sobre o 
futuro na função.

“Sabia da possibilida-
de de trazer outro treina-
dor, mas não me preocu-
pa. Sei do meu potencial 
e da minha paciência. 
Posso afirmar que se-
rei treinador. Temos de 
deixar isso de lado para 
termos boas semanas e 
fazermos bons jogos. É 
isso que eu passo para os 
atletas. Ganhei dois Bra-
sileiros e sei como é gos-
toso ganhar. Quem joga 
no Santos, como eu disse 
na segunda, tem de saber 
que temos de ganhar até 
treinamento”, emendou.

O primeiro desafio 
de Elano na sua segunda 
passagem pelo comando 
do Peixe será contra o 
Atlético-MG, neste sába-
do, às 17h (de Brasília), 
na Vila Belmiro, pela 32ª 
rodada do Brasileirão.

“Temos de ajustar 
algumas coisas que já 
foram ajustadas com os 
atletas, responsáveis. 
Não estou aqui para falar 
o que aconteceu, tenho 
de fazer meu trabalho. 

Todos estão comprome-
tidos com o clube e foi o 
que eu cobrei deles. Eles 
me deram retorno posi-
tivo já no treinamento 
de segunda-feira. Con-
fio muito, digo que são 

meus amigos, mas temos 
um objetivo quando se 
trata de trabalho. O ob-
jetivo é o Atlético-MG, 
concentração total para 
que consigamos os ob-
jetivos porque o cam-

peonato está em aberto”, 
afirmou.

O Santos é o terceiro 
colocado do Brasileirão, 
com 53 pontos, a um do 
vice-líder Palmeiras e a 
seis do líder Corinthians.
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Elano quer recuperar DNA ofensivo do Santos

Vindo de um empa-
te fora de casa contra 
o Santa Cruz, o Luver-
dense chegou em Lucas 
do Rio Verde na noite 
do último domingo, 29, 
e já na manhã de segun-
da-feira estava de volta 
aos trabalhos. Para o 
técnico Júnior Rocha, o 
empate não foi um re-
sultado ruim.

“O empate não pode 
ser considerado um 
mau resultado, haja 
vista termos jogado na 
casa do adversário, e 
com um time que en-
contra-se em uma si-
tuação ainda mais de-
licada que a nossa na 
tabela de classificação”.

Sobre a retomada 
dos trabalhos já na ma-
nhã seguinte à chegada, 
Maico Gaúcho, Diretor 
de Futebol do clube 
destacou ser de grande 

importância que a se-
mana seja de trabalho 
intenso.

“Estamos acompa-
nhando os jogos de 
nossos adversários, e 
o ABC, mesmo sendo 
o último colocado da 
Série B, vem em uma 
crescente, apresentan-
do um bom futebol e 
vencendo seus mais re-
centes compromissos. 

O importante é estar-
mos totalmente foca-
dos no jogo da próxima 
sexta, e diante da reto-
mada do bom futebol 
do ABC, todo cuidado é 
pouco”.

Luverdense e ABC se 
enfrentam nesta sexta, 
03, no Estádio Frasquei-
rão, em Natal – RN, às 
20h30, horário de Lu-
cas do Rio Verde.
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Botafogo X 
Fluminense

Corinthians X 
Palmeiras

Em 6º lugar no Campeonato Brasilei-
ro, o Botafogo fará o clássico vovô com 
o Fluminense, no Engenhão, às 19 horas 
(de Brasília). O time da estrela solitária 
está na sexta colocação, com 48 pontos. 
Já o Fluminense tem 39 e ainda periga na 
tabela em relação a zona de rebaixamen-
to, pois está 4 pontos de Sport, Coritiba, 
Ponte Preta e Avaí, que lhe sucedem na 
tabela, respectivamente. O Bota vem de 
um empate com o Atlético-MG em 0 a 0 
fora de casa. O Fluminense também vem 
de um empate, este com gols, diante do 
Bahia no Maracanã em 1 a 1.

O Corinthians de Fabio Carille enfrenta 
em sua arena o grande rival Palmeiras, do 
interino Alberto Valentim. O jogo aconte-
ce neste domingo, 05, às 17h00 (de Brasí-
lia). O técnico Fábio Carille deu sinais de 
que poderá mesmo mexer no time do Co-
rinthians na partida contra o Palmeiras no 
próximo domingo, em Itaquera. No treino 
desta quarta-feira, Jadson e Maycon, em 
má fase, treinaram entre os reservas e de-
ram lugar a Clayson e Camacho, respec-
tivamente. O Corinthians lidera a compe-
tição com 59 pontos, com 4 de vantagem 
para o Palmeiras, que possui 54.

Diário da Serra

Equipe segue na zona do rebaixamento
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