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Flamengo
Reprodução

Os muros
da Gávea
amanheceram
pichados por
integrantes
de torcidas do
Flamengo

Muro de sede é pichado com
críticas a Ceni e Marcos Braz
NNVivendo situação complicada no Campeonato Brasileiro, o
Flamengo teve o muro na sede
da Gávea pichado mais uma
vez. O treinador Rogério Ceni e
o vice de futebol, Marcos Braz,
foram cobrados pelo autor ou
pelos autores da pichação. Na
última terça-feira, houve uma
manifestação na porta do CT
Ninho do Urubu.
NNForam escritas no muro algumas frases como: “Time frouxo”, “Respeita nós”, “Fora Ceni”,

“Fora Braz” e “22.222 é o c…”. O
número escrito faz referência
ao fato de Marcos Braz ter sido
candidato a vereador na última eleição. Ele acabou eleito.
NNBraz é um dos defensores
do trabalho de Rogério Ceni,
que vem sendo muito criticado
pelos torcedores do Flamengo.
No momento, sob o seu comando, o Flamengo entrou
em campo 12 vezes: são quatro vitórias, quatro empates e
quatro derrotas.

DIRIGENTE FECHA COM O TREINADOR

Afastado do
profissional,
Lincoln chegou
a treinar com
jogadores
da categoria
sub-20

NNSem vencer há três jogos, a
situação de Rogério Ceni no Flamengo não é nada tranquila. No
entanto, o técnico conta com
a confiança do vice de futebol,
Marcos Braz. Em contato com o
jornalista Paulo Vinicius Coelho,
reproduzido no portal “globoesporte.com”, o dirigente foi bastante incisivo sobre a sua confiança no trabalho do treinador.
NN“Estou com o Rogério até o
fim. Ele pode saltar do avião sem

paraquedas que salto atrás e
ofereço a proteção”, afirmou
o dirigente sobre o treinador,
muito criticado pela torcida, que
pede a sua demissão.
NNO aproveitamento de Rogério
Ceni com o time do Flamengo
é de apenas 44,4% e a meta é
melhorar tal marca já na partida de segunda-feira, contra o
Goiás, no Estádio Serrinha, em
Goiânia, às 20 horas, pela 30ª
rodada do Brasileiro.

