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De volta ao time após se 
recuperar da Covid-19, 

goleiro Fernando Miguel é 
esperança do Vasco para 

bater o Defensa y Justicia-
ARG e seguir na Copa Sul-

Americana. Empate em 0 a 
0 já é suficiente.  
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Dez anos do Tri! 
Berna relembra 
fim do jejum de 
títulos brasileiros
Decisivo na reta final da conquista do Fluminense, em 2010, 
ex-goleiro declara amor ao Tricolor: ‘Consolidou o clube’

U
m título para consoli-
dar o Fluminense. A 
conquista do Campeo-

nato Brasileiro em 2010, que-
brando um jejum de 26 anos 
sem a principal taça do país, 
foi muito mais que um tro-
féu para a história do clube. 
O Tricolor vinha de tempora-
das com altos e baixos, mes-
mo com o investimento de 
um patrocinador forte. Para 
fazer o torcedor comemorar 
e relembrar aquela conquista 
tão marcante, o Ataque inicia 
hoje uma série de entrevistas 
com personagens do tricam-
peonato do Fluzão. 

Começamos batendo um 
papo com Ricardo Berna. O 
ex-goleiro relembrou que o 
planejamento para o título se 
iniciou com manutenção da 
base que fechou a temporada 
anterior com uma espetacu-
lar arrancada, contrariando 
os matemáticos e evitando 
um rebaixamento que já pa-
recia certo.

“O clube passou por mui-
tas mudanças. De 2005 para 
2006 mudamos muito. Em 
2007 não mudamos tanto e 

fomos vitoriosos. Em 2008 
mantivemos a base e batemos 
na trave na Libertadores. Em 
2010, nós conseguimos aquele 
título, após um ano tão com-
plicado em 2009. E isso acon-
teceu porque mantivemos a 
base. Foi muito importante, 
porque encerrou de vez o fan-
tasma do rebaixamento, que a 
gente chegou a correr em al-
guns anos. Foi o ano de colher 
frutos de um trabalho. Foi um 
título de grande representati-

Berna frisa a reação 
de 2009, quando o 
Flu teve 99% de risco 
de queda, e a volta 
por cima em 2010, 
campeão brasileiro

Fluminense

vidade para a história do clu-
be”, disse completando:

“Foi um título de afirma-
ção. Nós já tínhamos vencido 
a Copa do Brasil em 2007, que 
foi um momento de resgatar 
as conquistas. Esse resgate co-
meçou em 2005, que eu tive a 
oportunidade de acompanhar 
todas essas campanhas, claro 
que passamos por períodos de 
instabilidade, principalmente 
em 2006 e 2009.”

Ainda que tenha levanta-
do a taça no final das contas, 
aquele Campeonato Brasi-
leiro não foi nada fácil para 
o Fluminense. Em uma dis-
puta com muitas oscilações, o 
Tricolor acabou desbancando 
o Corinthians e o Cruzeiro no 
fim e terminou em primeiro. 
Durante a temporada, a equi-
pe comandada por Muricy 
Ramalho passou por muitos 
problemas, devido a lesões e 
perdeu durante boa parte do 
ano os seus principais jogado-
res: Deco e Fred.

Com os dois maiores no-
mes do elenco fora por conta 
de lesões, o restante do gru-
po tricolor precisou chegar ao 

Aquela 
conquista foi 
complicada, 
mas prova-
mos a força 
do elenco. 
Nós sofremos 
muito com 
lesões, mas 
jogamos  
no limite

O lado de 
Washington, 

‘Coração 
Valente’: 

elogios ao 
oportunismo 

do atacante 
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Fluminense

seu limite naquela competi-
ção. Como foi o caso de Con-
ca. O argentino jogou todos 
os 38 jogos e foi o nome mais 
importante da equipe. Para 
Berna, o título que veio na úl-
tima rodada, acabou servindo 
para provar a força do grupo.

“Aquela conquista foi mui-
to complicada, mas provamos 
a força do elenco. A perma-
nência de boa parte do grupo 
de 2009 para 2010 foi muito 
importante. Nós sofremos 
muito com lesões, muito 
também porque os jogadores 
jogaram no seu limite. Foi so-
frido, mas conseguimos aque-
le título que foi muito impor-
tante para a história, porque 
consolidou naquele momento 
o Fluminense no lugar que ele 
merece entre os gigantes do 
país.”

O ex-arqueiro que começou 
a temporada como a terceira 
opção no gol, assumiu a titu-
laridade graças a lesão de Fer-
nando Henrique e das cons-
tantes falhas de Rafael. A par-
tir daí, Ricardo Berna viveu 
um dos melhores momentos 
em sua carreira em partidas 

marcantes naquele campeo-
nato. O ex-jogador relembrou 
algumas defesas decisivas que 
ajudaram o Fluminense a ga-
rantir o seu terceiro título do 
Brasileiro.

“A gente não havia vencido 
nenhum clássico no segundo 
turno e enfrentou o Vasco, 
que tinha uma equipe bem 
competitiva. Eu fui muito fo-
cado para aquela partida. Fiz 
uma das grandes defesas da 
minha carreira, de mão tro-
cada em uma finalização da 
entrada da área. Foi um jogo 
que deu muito orgulho de a 
gente ter vencido. Os jogos em 
São Paulo foram bem compli-
cados também. Fiz uma defe-
sa muito boa logo no começo 
do jogo. Contra o Palmeiras 
também, o primeiro chute o 
jogador acertou uma finali-
zação na gaveta. O jogo con-
tra o Grêmio foi muito difícil 
também, a equipe deles vinha 
em crescimento. E também 
conseguimos empates funda-
mentais como contra o Inter-
nacional. O grupo estava bus-
cando o limite, por isso alguns 
inclusive se lesionaram.”

Ricardo Berna deixou o 
Fluminense em 2013, com 
uma Copa do Brasil (2007), 
um Campeonato Carioca 
(2012) e dois Campeona-
tos Brasileiros (2010 e 2012) 
na bagagem. De lá até 2018, 
quando anunciou sua aposen-
tadoria aos 38 anos, o goleiro 
passou por Náutico, Macaé, 
Fortaleza, Portuguesa e Ta-
boão da Serra. 

Atualmente, Berna quer 
continuar no mundo do fute-

bol e seguir uma função além 
do campo. Ele revelou que 
pretende fazer o curso da CBF 
para treinador e não esconde 
o desejo de assumir o Flumi-
nense um dia. 

“Sou muito feliz por todas 
as conquistas que consegui 
no Fluminense, ficaram fal-
tando as internacionais, mas 
tenho planejamento de seguir 
uma função além do campo. 
Vou fazer o curso de gestão da 
CBF, vou fazer a especializa-
ção para ser treinador. Creio 
que seja muito importante e 
já tenho me colocado à dispo-
sição do mercado, porque já 
tenho especialização e tam-
bém experiência em empre-
sas que já venho tocando. 
Tenho buscado me atualizar 
o máximo para o quanto an-
tes me colocar no mercado 
do futebol. E quem saber po-
der voltar ao clube e lavar a 
alma daqueles dois vices né. 
Em 2008 e 2009. Quem sabe 
fazer mais essa história pelo 
Fluminense”.

Foi sofrido, 

mas conse-

guimos o 

título que 

consolidou o 

Fluminense 

no lugar que 

ele merece, 

entre os 

gigantes  

do país

Reportagem do estagiário João Campos, 

sob supervisão de Pedro Logato

FOTOS REPRODUÇÃO

GAR-

RA E FESTA

Ricardo Berna 

vibra após uma 

defesa (E) e celebra 

seu título mais 

importante

Sorrindo ao 

lado de Conca: 

o argentino 

disputou todos 

os 38 jogos da 

campanha do 

tri nacional
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Vasco

No retorno de  
Sá Pinto, Vasco 
tenta seguir na 
Sul-Americana
Cruzmaltino pode empatar em 0 a 0 com o Defensa y Justicia, hoje, em 
São Januário, para garantir vaga nas quartas de final da competição 

E
m situação delicada 
no Brasileirão, o Vasco 
“vira a chave” em busca 

do único título que pode con-
quistar nesta temporada: a 
Sul-Americana. Com o retor-
no do treinador Ricardo Sá 
Pinto, o Cruzmaltino encara o 
Defensa y Justicia, da Argen-
tina, em São Januário, hoje, às 
21h30, em busca de uma vaga 
nas quartas de final.

Além do treinador, que 
cumpriu a quarentena em 
função da Covid-19, o Vasco 
poderá ter a volta de Fernan-
do Miguel, Talles Magno e 
Werley. Os jogadores já retor-
naram aos treinos, após tam-
bém testarem positivo para o 
novo coronavírus. O centroa-
vante Germán Cano será no-
vamente desfalque por conta 
da doença.

Invicto até o momento na 
Sul-Americana, o Vasco pre-
cisa apenas não tomar gols 
para conseguir a classificação. 
Em caso de empate por 1 a 1, a 
vaga será decidida nos pênal-
tis. Caso a igualdade seja por 
dois ou mais gols, a equipe 
argentina avança. Quem ven-

cer segue para a próxima fase, 
onde terá o Bahia pela frente.

TORCIDA PROTESTA

Se o clima, na Colina, já não 
é de tranquilidade por causa 
dos resultados recentes na Sé-
rie A, principalmente após a 
goleada (4 a 1) sofrida para o 
Ceará, dentro de São Januá-
rio, tudo ficou ainda mais 
tenso depois que um grupo 
de torcedores resolveu protes-
tar, ontem, na porta do recém
-inaugurado CT do clube, em 
Jacarepaguá.

O grupo já estava no local 
desde a manhã, mas só teve 
contato com os atletas à tar-
de. Houve cobrança em fren-
te ao ônibus da delegação e o 

volante Fellipe Bastos e o za-
gueiro Leandro Castan, o pior 
em campo diante do Ceará, 
conversaram com alguns tor-
cedores para tentar acalmar 
os ânimos.

Nas redes sociais, o zaguei-
ro Leandro Castán afirmou 
que desceu do carro para con-
versar com os torcedores. Na 
mesma postagem, o defensor 
se desculpa pelo momento e 
diz que está trabalhando para 
recuperar o melhor futebol. 
“Acabei de falar com todos 
que estavam aqui, inclusive 
descendo do meu carro, vou 
seguir tentando voltar a ser 
o Castan de antes, trabalho e 
vontade aqui nunca faltaram”, 
postou. 

Vivo na 

Sul-America-

na, o Vasco 

passa por 

dificuldades 

no Brasileiro: 

está em 17º 

lugar, na zona 

de rebaixa-

mento

Recuperado 

da Covid-19, 

o técnico 

Ricardo Sá 

Pinto volta a 

comandar o 

Vasco hoje
Local: São Januário. Árbitro: Andrés Cunha (URU). Horário: 21h30

VASCO DEFENSA Y JUSTICIA

Fernando Miguel, Miranda, Leandro 
Castan, Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos 
Júnior, Leonardo Gil, Benítez, Neto Borges; 
Talles Magno e Ribamar.  
Técnico: Ricardo Sá Pinto.

Unsain, Breitenbruch, Frías,  
Martínez e Brítez; Loaiza,  
Larralde, Riuz, Benítez e Pizzini;  
Braian Romero.  
Técnico: Hernán Crespo. 

FICHA TÉCNICA
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Defensa_y_Justicia

 N Caldeirão da torcida, São Ja-
nuário ferve dentro e fora das 
quatro linhas. Não bastasse a 
indefinição sobre o futuro presi-
dente, posto pleiteado na Justi-
ça por Luiz Roberto Leven Siano 
e Jorge Salgado, a goleada por 
4 a 1 sofrida para o Ceará, se-
gunda-feira, em casa, manteve 
o Vasco no Z-4 do Brasileiro e 
pesou o ambiente. 

No último mês de mandato, 
o presidente Alexandre Cam-
pello, em tom de desabafo, se 
pronunciou sobre o conturbado 
momento do Vasco. Em seus 
últimos atos como mandatário, 
relevou que desceu ao vestiário 
após a goleada para o Ceará e 
elevou o tom de cobrança. Em 
17º lugar no Brasileiro, com 24 
pontos, o Vasco tem 36% de 
risco de rebaixamento.

“O que eu posso falar sobre 
o momento atual é que estou 
muito decepcionado. As co-
branças têm acontecido. Na se-
gunda-feira, após o jogo dentro 
do vestiário nós tivemos uma 
conversa dura, de cobrança, fei-
ta para todos, comissão técnica, 
funcionários, jogadores e a pró-
pria diretoria”, disse Campello, 

revelando mais detalhes sobre 
a reunião:

“A gente entende que esse é 
um momento que requer uma 
concentração grande, que cada 
um de nós precisa dar algo algo 
mais. É inadmissível que o Vasco 
esteja na posição que está no 
Brasileiro com o elenco que tem. 
Deveríamos estar numa posição 
bem superior”, frisou.

À espera de uma resposta 
convicente no confronto com o 
Defensa y Justicia, hoje, Cam-
pello lamentou o desenrolar 
do processo eleitoral do Vasco, 
com dois candidatos eleitos e a 
promessa de uma longa disputa 
no campo jurídico. “Temos visto 
manifestações dos agentes po-
líticos que se preocupam mais 
com suas ambições pessoais do 
que com o clube. O que eles es-
tão fazendo é algo deplorável, 
reprovável e que tem afetado 
diretamente a vida do clube”, 
disse, acrescentando:

“A transição vai acontecer e 
vai ser tranquila. O presidente 
que assumir no próximo ano vai 
encontrar um Vasco muito me-
lhor do que aquele que encontrei 
em 2018”. 

CAMPELLO REVELA COBRANÇA E 
LAMENTA INDEFINIÇÃO POLÍTICA

Campello garantiu que a transição presidencial será tranquila

GILVAN DE SOUZA
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Botafogo

L
íderes de torcidas orga-
nizadas do Botafogo esti-
veram no Estádio Nilton 

Santos, ontem, para fazer co-
branças sobre o momento ruim 
da equipe. O grupo conversou, 
pacificamente, com alguns 
atletas que deixavam o treino 
e pediu uma reunião com a cú-
pula de futebol do clube. As in-
formações são do site “GE”.

De acordo com o portal, a 
conversa com a diretoria foi 
agendada para uma nova 
data. A ideia é blindar o elen-
co, que já está pressionado na 
briga contra o rebaixamento 
no Brasileiro. A promessa é 
de passar aos atletas tudo que 
for colocado em pauta pelos 
torcedores.

A cobrança aconteceu no 
dia que marca a transição 
para a nova diretoria. Por 
esse motivo, o vice-presiden-
te eleito Vinícius Assumpção 
e o presidente eleito Durcesio 
Mello estavam presentes no 
local. Na terça-feira, o Bota-
fogo já havia sido alvo de pro-
testos. Os muros do Nilton 
Santos e de General Severiano 
foram pintados com ameaças 
de morte, caso os resultados 
não comecem a aparecer. O 
clube registrou o B.O. por con-
ta do ocorrido.

Em relação ao clássico 
contra o Flamengo, sábado, 
no Nilton Santos, o Botafogo 
não terá Gatito Fernández. 
De acordo com o jornalista 
Thiago Franklin, o goleiro pa-
raguaio ainda sofre com um 
edema no joelho e não pode-
rá atuar. Diego Cavalieri vai 
seguir como titular no gol do 
Alvinegro contra o rival.

Gatito se lesionou atuando 
pelo Botafogo em setembro, 
mas mesmo assim foi convo-
cado pela seleção paraguaia. 
O goleiro defendeu a equipe 
em um dos jogos das Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
e agravou a lesão. O atleta 
também estava suspenso por 
conta do chute ao aparelho 
do VAR na partida contra o 
Internacional, mas o gancho 
terminou no duelo contra o 
Atlético-MG.

Cobranças às vésperas de 
clássico decisivo no Niltão
Líderes de organizadas falam com jogadores e pedem reunião com cúpula do futebol 

O grupo con-

versou, pa-

cificamente, 

com alguns 

atletas que 

deixavam o 

treino e pediu 

uma reunião 

com  

a diretoria

Muros da 
sede foram 
pichados com 
ameaças de 
morte. Gatito 
não joga 
sábado

VITOR SILVA/BOTAFOGO
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Em meio à crise dentro do 
futebol, o clube terá um novo 
patrocínio até o fim de 2021. 
Em anuncio realizado pela 
Botafogo TV, a Centrum re-
presentará sua marca na ca-
misa de futebol masculino, 
feminino e também na base. 
Bem que o time está precisan-
do de uma vitamina para sair 
dessa situação complicada. 
O Alvinegro necessita mudar 
de postura porque ninguém 
aguenta mais essa fase. O Bo-
tafogo é gigante. E isso precisa 
ser respeitado.

PATROCINIO  
NO BOTAFOGO

AFP

ERROS IMPERDOÁVEIS

O 
Flamengo conseguiu mais uma eliminação. 
Depois da saída da Copa do Brasil, de forma 
lamentável, para o São Paulo, fez partida 

bem abaixo do esperado e foi eliminado pelo Ra-
cing, no Maracanã, na Libertadores. Já falei da 
pressão sobre Rogério Ceni. Mesmo tendo sido 
um grande jogador, ele precisa aprender muito 
como técnico. Como tirar os craques e principais 
jogadores do time - Éverton Ribeiro e Arrascaeta? 
Não faz sentido. Assim como colocar Rodrigo Caio, 
sem jogar há quase dois meses, e deixar Pedro no 
banco. Qual é o critério? Para piorar, o Flamengo 
perdeu R$ 18 milhões nas competições em que foi 
eliminado. O time de 2019 não existe mais. O ano 
de 2020 chegou para dar um choque e começar a 
avaliar as decisões da gestão de futebol. A torcida 
percebeu e isso ficou claro contra os argentinos. 
Menos política. Mais Flamengo.

Rogério Ceni ainda precisa aprender muito como técnico

COBRANÇA COMO VASCO

 n Torcidas organizadas foram ao CT do Almirante cobrar 
os jogadores do Vasco para a partida de hoje, pela Copa 
Sul-Americana, em São Januário, contra o Defensa y Jus-
ticia. Bastos, Henrique e Castan pararam para conversar 
com os presentes para acalmar a situação. O Vasco sofre 
fora e dentro de campo. Mas pelo menos a torcida está 
mostrando sua força.

DANIEL CASTELO BRANCO

 nO atacante, joia do Flu-
minense até junho de 2021, 
é cobiçado por vários clu-
bes internacionais. Mas o 
Tricolor quer garantir pelo 
menos a venda de Marcos 
Paulo, mesmo se não ficar, e 
por isso já prepara a propos-
ta de renovação de contrato. 
Mário Bittencourt, com Co-
vid-19, trabalha de casa e já 
afirmou que vai fazer uma 
nova proposta pela promes-
sa de Xerém. Faz certo e já 
garante a venda futura, pra-
ticamente garantida.

MARCOS PAULO 
FICA NO FLU?

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Atlético-MG 42 23 13 3 7 41 29 12 60,9%

 2º São Paulo 41 21 11 8 2 34 20 14 65,1%

 3º Flamengo 39 22 11 6 5 37 31 6 59,1%

 4º Internacional 37 23 10 7 6 33 22 11 53,6%

 5º Palmeiras 37 22 10 7 5 31 21 10 56,1%

 6º Santos 37 23 10 7 6 34 27 7 53,6%

 7º Grêmio 37 22 9 10 3 28 20 8 56,1%

 8º Fluminense 36 23 10 6 7 31 25 6 52,2%

 9º Fortaleza 29 23 7 8 8 23 21 2 42,0%

 10º Ceará 29 23 7 8 8 32 34 -2 42,0%

 11º Corinthians 29 23 7 8 8 25 29 -4 42,0%

 12º Athletico-PR 28 23 8 4 11 19 24 -5 40,6%

 13º Bahia 28 23 8 4 11 29 37 -8 40,6%

 14º Atlético-GO 28 23 6 10 7 20 27 -7 40,6%

 15º Bragantino 27 23 6 9 8 29 28 1 39,1%

 16º Sport 25 23 7 4 12 21 33 -12 36,2%

 17º Vasco 24 22 6 6 10 24 31 -7 36,4%

 18º Coritiba 20 23 5 5 13 20 32 -12 29,0%

 19º Botafogo 20 22 3 11 8 22 29 -7 30,3%

 20º Goiás 16 22 3 7 12 24 37 -13 24,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12
São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

23ª RODADA 
Grêmio x Flamengo A definir Arena do Grêmio

22ª RODADA/20.11
Bragantino 4 x 0 Bahia  Nabi Abi Chedid

22ª RODADA/21.11
Flamengo 3 x 1 Coritiba  Maracanã 

Athletico-PR 1 x 0 Santos  Arena da Baixada

Goiás 1 x 0 Palmeiras  Serrinha

22ª RODADA/22.11
São Paulo 1 x 1 Vasco  Morumbi 

Ceará 2 x 2 Atlético-MG  Castelão

Botafogo 1 x 2 Fortaleza  Nilton Santos

Internacional 1 x 2 Fluminense  Beira-Rio

Corinthians 0 x 0 Grêmio  Neo Química

22ª RODADA/23.11
Sport 0 x 1 Atlético-GO  Ilha do Retiro

23ª RODADA/QUARTA
Atlético-MG 2 x 1 Botafogo  Mineirão 

Coritba 0 x 1 Corinthians  Couto Pereira

23ª RODADA/QUINTA
Fortaleza 1 x 1 Goías  Castelão 

23ª RODADA/SÁBADO
Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR  Allianz Parque

Santos 4 x 2 Sport  Vila Belmiro

Bahia 1 x 3 São Paulo  Fonte Nova

Alético-GO 0 x 0 Internacional  Olímpico

23ª RODADA/SEGUNDA-FEIRA
Vasco 1 x 4 Ceará  São Januário

Fluminense 0 x 0 Bragantino  Maracanã

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

6ª RODADA/ONTEM
Grêmio 2 x 1 Goiás  Arena do Grêmio
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Eliminações 
causam prejuízo 
financeiro e 
preocupam o Fla
Rubro-Negro terá menos R$ 25 milhões de receita 
e vê permanência do atacante Pedro ameaçada

A
lém do critério esporti-
vo, as eliminações do 
Flamengo na Copa do 

Brasil e na Libertadores têm 
um impacto financeiro bastan-
te grande no clube. Com proje-
ções otimistas em relação aos 
torneios, o Rubro-Negro pode 
ter nessas derrotas um obstá-
culo para concretizar algumas 
operações, como a manutenção 
do atacante Pedro, artilheiro da 
equipe na temporada, que per-
tence a Fiorentina.

O Rubro-Negro planejava 
chegar ao menos até a semifi-
nal da Libertadores e da Copa 
do Brasil. A eliminação para o 
Racing fez com que deixasse de 
lucrar 3,5 milhões de dólares 
(cerca de R$ 18 milhões). A der-
rota para o São Paulo na Copa 
do Brasil tirou mais R$ 7 mi-
lhões. Ou seja, R$ 25 milhões a 
menos nos cofres rubro-negros 
em relação ao que foi previsto 
no início da temporada.

Além da renovação de Pedro, 
o Flamengo planeja outras ope-
rações financeiras que poderão 
ficar comprometidas, como a 
renovação com o goleiro Die-
go Alves, a tentativa de man-
ter o volante Thiago Maia e o 
atacante Pedro Rocha, além de 
uma pendência financeira que 
o clube carioca tem com o ex-
treinador Domènec Torrent.

Ontem, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro deu ganho de causa 
ao Flamengo. Com isso, foi anu-
lada a decisão da 1ª Vara Cível, 
que obrigava o clube a pagar 
uma pensão mensal de R$ 10 
mil às famílias das vítimas do 
incêndio no Ninho do Urubu 
que ainda não chegaram a um 
acordo com o clube.

Segundo os dois desembar-
gadores que votaram a favor da 
anulação, não cabe a Defenso-
ria e ao Ministério Público do 
Rio de Janeiro, autores da ação 
inicial sobre a pensão, defen-
der os familiares, algo que era 
defendido pelos advogados do 
Flamengo. O único voto contra 
a anulação foi da relatora do 
caso, a desembargadora Sirley 
Abreu Biondi, que defendia a 
manutenção da pensão.

Tribunal de Justiça do 
Rio anulou a decisão 
da 1ª Vara Cível, que 
obrigava o Fla a pagar 
pensão mensal de R$ 
10 mil às famílias das 
vítimas do incêndio 
no Ninho do Urubu

Com o passe 

preso à 

Fiorentina, 

Pedro pode 

voltar à Itália 

se o Fla não 

tiver recursos 

para mantê-lo

Flamengo


