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Entrevista

Welington
Fajardo
TécnicodoManausna conquista doestadual de2019,Welington Fajardo revelou suaobsessão
pelo futebol, planospara equipe alémdeanalisar o cenário do futebol amazonense

Ummineiro de 58 anos está en-
tre os maiores destaques do fu-
tebol amazonense desta tempo-
rada. Welington Fajardo, técni-
co doManaus,mudou os ares do
Gavião do Norte e comandou
clube na campanha do título de
tricampeão estadual em2019.
Agora, o ex-goleiro tenta al-

cançar voos ainda mais altos
com o clube amazonense na
busca pelo acesso à Série C do
futebol nacional.
Ao CRAQUE, o treinador

abriu o jogo, falou sobre a série
invicta de 15 partidas que atin-
giu na última semana, modelo
de jogo e garante: “nós temos
realmente condições de, hoje
aqui no Amazonas, ter pelo me-
nos um time na Série B”.

Antes de receber o convite

para vir ao Amazonas você já
conhecia oManaus?
Por conta da Copa Verde, o Ma-
naus já era bastante conhecido
porque chegou até a semifinal,
então claro que eu já tinha ouvi-
do falar do Manaus. É um clube
novo comuma outra filosofia e a
gente passou, assimque chegou
em Manaus, a conhecer o clube
mais de dentro, mas já conhecia
inclusive dois jogadores que
trabalharam comigo, no Uber-
lândia, que é oMartony e o Jona-
than, que estavam aqui. Então
eu sempre mantive o contato
com o Jonathan, coincidente-
mente no time que eu estava an-
tes de vir para o Manaus, que
era a Patrocinense, eu até tentei
um contato com o Jonathan para
levá-lo para lá. Então tinha bas-
tante informação doManaus.

Como foi a negociação até a
definição de vir ao time
amazonense?
O convite surgiu através do Ân-
gelo Márcio, que é o gerente de
futebol doManaus e que foimeu
gerente de futebol no Uberlân-
dia. O Uberlândia é a equipe em
que eu já trabalhei cinco vezes,
em Minas Gerais, tenho 56 jo-
gos, e ele já conheciameu traba-
lho. Eu saí da Patrocinense e
uma semana depois eleme fez o
convite, já que ele sabia desse
meu espírito que eu tenho as-
sim de encarar certos desafios e

ele me falou dos prós e os con-
tras e eu aceitei prontamente e
vim para cá.

Você falamuito desses prós e
contras. Na sua análise,
quais são eles neste trabalho
e neste cenário do futebol
amazonense?
Eu vejo que oManaus aqui, den-
tro do campeonato amazonen-
se, dentro do Amazonas, é um
clube inovador. Eu vejo, pelo
menos desde o dia em que eu
cheguei, vai fazer três meses, é
uma diretoria que participa
muito, Falando pelo Manaus já
que não conheço os outros ti-
mes, uma diretoriamuito atuan-
te, com uma vontade muito
grande de que a coisa dê certo.
Eles entendem, na conversa
com eles, que o futebol amazo-
nense precisa ter uma repre-
sentatividade a nível nacional e
eles estão investindo tudo nisso
para que a gente possa estar ho-
je galgandoumacesso à SérieC,
conseguindo o tricampeonato
que foi muito difícil, ser cam-
peão daCopaVerde. Então sabe-
mos que as dificuldades são
inúmeras, mas eu vejo no Ma-
naus esse espírito, uma união
muito grande por parte de todos
para tentar colocar o Amazonas
novamente dentro do cenário
nacional porque o que eu vejo
aqui, pela experiência que eu já
tive em outros estados, de ex-
atleta, eu acho que nós temos
realmente condições de, hoje
aqui no Amazonas, ter pelo me-
nos um time na Série B. Temos
umaestrutura boade estádios, o
campeonato é muito acirrado,
muito duro. Claro que precisa
organizar algumas coisas, mas
eu acho que fazendo de uma for-
ma geral a intenção do
clube é. Eu vejo
isso, colocar
o Amazo-

da gente. Foi um trabalho de
gestão de pessoas, operacional,
de desenvolver treinamentos
que pudessem ir adaptando aos
jogadores que estivessem aqui.

Oquanto esse bom
desempenho, ajuda o time a
se fortalecer e ficar otimista
para a disputa da Série D?
As 15 partidas são fruto de mui-
to trabalho de todos, de estudar
os adversários no dia a dia, de
conhecer rapidamente, o cam-
peonato em que estávamos jo-
gando, mas eu acho também
que isso não nos dá, sincera-
mente, nenhuma vantagem pa-
ra que a gente suba ou não, para
que sejamos campeões ou não
porque futebol é jogo a jogo, o
que temos que ficar o tempo to-
do émonitorando como estão os
atletas, chamando o tempo todo
chamando para a realidade. O
que nos dá uma confiança é que
nós temos um sistema tático
muito bem definido e muito
bementendido emummomento
de posse de bola e sem a posse.
Isso é uma coisa que foi rapida-
mente assimilada pelos atletas.
Temos uma bola parada muito
bem definida e muito bem trei-
nada, então tomamos poucos
gols de bola parada e fazemos
muitos gols embola parada.Não
sofremos nenhum pênalti des-
de a minha chegada porque é
uma coisa que eu acho que é um
peso que pode desequilibrar e a
questão que eu não consegui
chegar naquele 100% que eu
trabalho nas minhas equipes,
que são os padrões: atenção à
bola parada defensiva, não fazer
pênalti desnecessário e a expul-
são, porque dificilmente um ti-
me consegue um resultado po-
sitivo quando tem jogadores ex-
pulsos. Ainda temos, algu-
mas vezes, jogadores ex-
pulsos, mas no dia em
que conseguirmos esses
três aspectos, realmen-
te podemos estar ten-
tando aspirar alguma
vaga para ser cam-
peão ou um acesso
porque o sistema
tático está bem
implantado.

nas novamente no cenário na-
cional.

Oque essa série invicta de 15
partidas representa para a
equipe?
Eu sou um treinador muito per-
feccionista, eu estou no futebol
muito mais porque eu não quis
ser um ex-atleta treinador. Eu
estou desde 1978 no futebol, eu
tive grandes treinadores, trei-
nadores de Seleção Brasileira,
como Carlos Alberto Silva, Ênio
Andrade e Emerson Leão, e
quando eu terminei a minha
carreira, já como treinador e
dentro domercado, parei quatro
anos para fazer um curso de
Educação Física para poder me
aprimorar. O que eu quero dizer
com isso: Que eu amo aquilo
que eu faço. Estou há trêsmeses
em Manaus e se você me per-
guntar um ponto turístico, eu
não conheço. Eu vivo futebol
24h, eu estudo futebol 24h. Eu
tenho algumas séries invictas,
no Tupi foram 23 jogos invictos,
no Uberlândia 19 partidas invic-
tas, então eu sou cara que não
sei lidar muito com a derrota,
então tudo que eu posso fazer
para evitar a derrota eu procuro
trabalhar. Por exemplo, essa
marca de 15 partidas emque es-
tamos invictos não caiu no colo
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