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FLAMENGO

fala
torcida
Gaúcho fez certo
ao ir à Justiça?
“Ele entrou
botando
banca, mas
vacilou.
Não deu
satisfações.
Agora entrou na Justiça,
mesmo dizendo que
tinha o Flamengo
no coração.”
Anderson Silva ,
cinegrafista

“Acho que ele
está no direito
dele, porém
ele não vinha
jogando
conforme seu
salário de mais de R$ 1
milhão. Ele pode entrar
na Justiça, mas não está
fazendo por onde.”
Jean Oliveira , auxiliar
administrativo

Alvo de críticas da torcida, meia perdeu a paciência com os salários atrasados e conseguiu uma liminar que o libera do Rubro-Negro

R10 chuta o balde
l Ronaldinho
pede rescisão na
Justiça, cobra
R$ 40 milhões e
deixa o clube
inte mil rubro-negros celebraram em 12 de janeiro de
2011 a chegada de um novo
ídolo à Gávea. A alegria por ver de
perto aquele que foi eleito o melhor
do mundo em 2004 e 2005 justificava a expectativa de que Ronaldinho Gaúcho conduzisse o Flamengo a muitos títulos. Pouco menos de 17 meses depois, o casamento terminou de forma litigiosa e com traumas.
Ao conquistar, ontem, uma liminar que o libera do contrato
firmado com o clube até 2014 e
cobra R$ 40 milhões em dívidas,
Ronaldinho Gaúcho deixa o Flamengo com menos prestígio do
que chegou e em desgraça com a

V

maior torcida do País. Tinha por
objetivo retornar à seleção brasileira e sonhava disputar os Jogos
Olímpicos de Londres e até a Copa
do Mundo de 2014. Na última
convocação do técnico Mano Menezes, foi preterido e recebeu reprovação pública até do presidente
da CBF, José Maria Marin.
O clube, por seu lado, teve
pouco retorno técnico em campo e
agora precisa lidar com mais uma
vultosa dívida, além de ficar com a
imagem arranhada pela má administração que permitiu ao craque
entrar na Justiça contra o atraso nos
salários e direitos de imagem. O
atacante cobra R$ 40,177 milhões. O
Flamengo vai recorrer da decisão.
"Sempre tratamos os assuntos
relacionados ao Ronaldinho em alto nível e internamente. Não esperávamos uma atitude como essa.
O caso está nas mãos de nosso
departamento jurídico, que irá tomar todas as medidas legais para
proteger os interesses do Flamengo", disse a presidente Patricia
Amorim, em nota oficial. “O Ronaldo está liberado para seguir a

s!

olho nela

Línguas afiadas
A briga rendeu frases polêmicas. "O
clube é maior do que qualquer
pessoa", disse a presidente do
Flamengo, Patrícia Amorim (foto). “Vai
chorar na cama que é lugar quente”,
afirmou a advogada de Ronaldinho,
Gislaine Nunes, ao SporTV.

vida dele", disse a advogada de
Gaúcho, Gislaine Nunes.
A estratégia a ser usada pelos
advogados rubro-negros para escapar do pagamento do valor milionário vai ser desqualificar a conduta de Ronaldinho Gaúcho em
seu período no clube.
Atos de indisciplina, como faltas a treinos, foram listados. "Sempre orientei o departamento de
futebol para que fizesse um relatório diário sobre as atividades,
sei que existe muita coisa registrada", adiantou o vice-presidente
jurídico do clube, Rafael de Piro.

"Relevamos durante todo esse tempo os atos de indisciplina do Ronaldinho e nunca tivemos uma
contrapartida. Sem dúvida, o Flamengo ficará melhor daqui para a
frente", desabafou o dirigente.
HONRA
À Globo, Ronaldinho negou
problemas com Joel e disse que não
pretende se aposentar tão cedo. No
Twitter, ele escreveu: “Agradeço
mais uma vez todo o apoio que
recebi desde que cheguei à Gávea e
digo, de coração, que jogar pelo
Flamengo foi uma honra."

“Acho que ele
tem que
receber de
acordo com
o que
proporciona
para o time. Se seu
futebol não está
condizente com o que ele
ganha, está errado.”
Guilherme Melo
designer
“Ele tinha que
ver que está
errado, tentar
melhorar antes
de colocar o
time na
Justiça. Se o caso é
atraso de salário, ele
deveria tentar resolver
conversando antes.”
Eliane Silva ,
empregada doméstica
“Ele não está
nem aí, já tem
muito dinheiro.
É um jogador
velho, já tem
tudo na vida.
Na verdade, o Flamengo
deveria ter mandado ele
ir embora antes. Ele não
está jogando nada.”
Erivaldo Farias
garçom

