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É HOJE!
Alexandre Vidal / Flamengo

Luciano Belford

5 MINUTOS COM:
GERSON
Camisa 8 do Flamengo

‘Nada do que
fizemos será
lembrado sem
as conquistas’
NNO Flamengo vive o mês
mais importante nos últimos 38 anos, disputando
o título da Libertadores e
do Brasileiro. A ficha caiu?
É tudo o que sempre sonhei.
Jogar no Flamengo, meu clube de coração, com o intuito
de gravar meu nome na história. Estamos bem próximos dos objetivos, mas ainda não conquistamos nada.
Precisamos manter os pés
no chão e seguir com a concentração lá em cima. Nada
do que fizemos até aqui será
lembrado sem as conquistas.
O momento é de trabalhar e
manter os pés no chão.

Marcão dá a
última dica
NNPrimeiro mentor de Gerson, Marcão não demorou
para enxergar os sinais que
indicavam o futuro do caçula.
O potente chute numa das
garrafas pet que a família
armazenava água em Nova
Iguaçu foi o primeiro deles.
Em escolinhas locais, Marcão estudava os treinos para
colocá-los em prática com
o filho. O patriarca tomou
gosto, fez cursos no projeto
Futuro Suderj e impulsionou
o sonho do filho. Às vésperas
da final da Libertadores, Marcão aponta qual será o diferencial para Gerson brilhar.
“A tranquilidade dele é
que o fará desempenhar tudo
o que treinou e tem mostrado desde que chegou”, disse.

NNQual é a sua importância
no estilo de jogo proposto
por Jorge Jesus?
Minha principal virtude é entender que sozinho a equipe
não alcançará seus objetivos.
Essa é a mentalidade de todo
o grupo. Nos doamos muito
um pelo outro. A entrega é
total para colocar em prática
o que o Mister (Jorge Jesus)
pede. O jogo coletivo é o nosso ponto forte.
NNQual é sensação de realizar o sonho de defender o
clube do coração?
Quando soube do interesse
do Flamengo meus olhos brilharam. Queria defender um
clube que me desse a chance
de conquistar títulos importantes. E quando o Flamengo surgiu, vi a possibilidade
de juntar o meu sonho com
os objetivos profissionais.
Não pensei duas vezes. Estou
muito feliz.

Bruno nasceu poucas horas antes do título da Libertadores de 1981: rubro-negro quer um aniversário especial

À espera do melhor
presente em 38 anos
Aniversariante do dia, rubro-negro Bruno quer o bi da Liberta
DANILLO PEDROSA
danillo.pedrosa@odia.com.br

O

dia 23 de novembro é
sagrado para os rubronegros. Afinal, é a data
do título da Libertadores de
1981. Mas é ainda mais especial para Bruno Rodrigues,
pois também se confunde com
a sua história. Nascido no dia
da final contra o Cobreloa, ele
comemora hoje o seu 38º aniversário, e o melhor presente
possível seria o bi da América.
“Parece que eu estou sonhando, porque nunca vi
o Flamengo desse jeito. Só
quando criança. Há muitos
anos que eu sonho em ver o
Flamengo com essa pegada. Já
estamos com o título brasileiro na mão e tenho esperança
até mesmo de ganhar o Mundial. Acredito que temos capa-

cidade, competência e garra
para levar esses três títulos”,
disse o torcedor.
Bruno, obviamente, não
tem lembranças da conquista
de 1981, mas pode ostentar o
título de pé-quente. Nascido
às 14h, em Laranjeiras, ele só
precisou de algumas horas
para ser campeão da Liberta,
já que a paixão pelo Flamengo
veio de berço.
“Assim que eu nasci, meu
pai estava lá, mas logo depois
ele saiu com os amigos para
beber. Comemorou não só o
meu nascimento, mas o título ao mesmo tempo”, contou
Bruno, que precisou ficar com
a mãe na maternidade.
Vendedor em uma loja de
produtos eletrônicos, ele estará trabalhando até pouco
tempo antes de o jogo começar. Para não perder nenhum

detalhe da final, Bruno sairá
às pressas do trabalho, na Barra da Tijuca, para chegar em
casa na Taquara antes das 17h,
horário da decisão.
A comemoração do aniversário, pelo menos, já está garantida, mas não estará completa se faltar o título. Se tudo
der certo, a festa não tem hora
para acabar e vai se estender
até amanhã, quando pode
chegar o hepta brasileiro.
“Vou sair correndo do trabalho para assistir ao jogo.
Vou fazer uma reunião em
casa, com os amigos, para ver
a decisão, e um churrasco para
comemorar no dia seguinte”,
explicou o rubro-negro, na
torcida para que o dia 23 seja
ainda mais especial.
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