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Reforço de peso na final da Liberta
Visto como o maior presidente da história do Fla, Marcio Braga é chamado por Rodolfo Landim para ir a Lima
REPRODUÇÃO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

O

Flamengo une forças
em busca do bicampeonato da Libertadores.
Dentro e fora de campo. Considerado um dos maiores presidentes da história do clube,
Márcio Braga foi convidado
pelo atual mandatário, Rodolfo Landim, para engrossar a
torcida pelo time na final contra o River Plate, dia, 23, em
Lima. A delegação vai desembarcar na capital peruana, dia
20, com o seu reforço de peso
na busca pela taça.
“Sim (ao ser questionado
se foi chamado). Pelo presidente (Rodolfo Landim)”,
garantiu Marcio Braga ao
‘Ataque’. Ele foi presidente do
Flamengo em seis mandatos.
No primeiro e no segundo,
conquistou o tricampeonato
carioca e o Brasileiro de 1980.
No quarto, em 1991, voltou a
faturar um título de expressão: o Brasileiro de 1992,
além do Estadual de 1991.
Em 2004, Marcio Braga
voltou à cadeira da presidência e ergueu a taça de mais
um Carioca. Dois anos depois, comemorou o título da
Copa do Brasil em cima do
arquirrival Vasco, adversário
de amanhã, no Maracanã, na
luta pelo hepta nacional.
Delair Dumbrosck, que
foi presidente interino em
2009, quando Márcio Braga se licenciou por questões
médicas e posteriormente
foi suspenso pelo Tribunal
de Justiça Desportiva (TJD),
disse que não recebeu convite de Landim para viajar,
mas confessou que ganhou
uma cortesia para ficar no
camarote da diretoria.
Eduardo Bandeira de Mello, atual ex-presidente do

Gabigol e
Zico são os
jogadores que
mais fizeram
gols em uma
edição de
Brasileiro pelo
Fla: 21 bolas
na rede

clube e um dos responsáveis
pelo resgate financeiro do
Flamengo, não foi chamado
por Landim e garantiu que
viajará a Lima como torcedor. “Eu vou a Lima por minha conta, como qualquer
torcedor. Assim como vou
sempre ao Maracanã, o que
faço há mais de 50 anos”.
Patrícia Amorim, presidente
de 2010 até 2012, através da sua
assessoria, informou que não
foi chamada pela atual gestão.
Luis Augusto Veloso, mandatário de 1993 a 1994, também
garantiu que não foi convidado.
Kléber Leite, cartola de 1995 a
1998, garantiu que vai comparecer à decisão, mas sem qualquer ligação com o Flamengo.

ZICO ENCHE A BOLA DE GABIGOL
Segundo o
matemático
Tristão Garcia, o Flamengo tem 99%
de chances
de ser heptacampeão
brasileiro

NNApós fazer um dos gols do Flamengo na vitória (3 a 1) sobre o
Bahia, domingo, no Maracanã,
Gabigol chegou a 21 no Brasileiro
e igualou a marca de Zico, maior
ídolo do clube, como maior artilheiro do Rubro-Negro em edições únicas do campeonato.
Após o camisa 9 conseguir o feito, a reportagem entrou em contato com Galinho, que elogiou o
jovem atacante.
“Merecido pelo que ele vem
fazendo, jogando para o time
do Flamengo. É só ver os dois
passes que deu. Essa é a grande vantagem do time. Faz gol o

melhor colocado. Vai superar a
marca e fico muito feliz por ele,
porque deixa a torcida feliz. Que
Deus o conserve assim.”
Gabigol também pode se tornar o maior artilheiro do ‘novo
Maracanã’. O atacante do Flamengo tem 24 gols no estádio
e está a sete de superar Fred, do
Cruzeiro, que ostenta 30 bolas
na rede no templo do futebol.
O Flamengo e Gabigol voltam a campo amanhã para
encarar o Vasco, em clássico no
Maracanã, às 21h30, em jogo
adiantado da 34ª rodada do
Campeonato Brasileiro.

