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Nova diretoria promete transparência
nas contas e apresentará números

A

nova gestão do Atlético-MG está disposta a ser
mais transparente em
suas ações. Pelo menos é a vontade do presidente Sérgio Coelho, que anunciou que fará um
“Galo Business Day” para mostrar como está a vida financeira
do clube, incluindo o balanço
de 2020, que ainda não foi votado pelo Conselho Deliberativo.
E, uma das coisas que serão
expostas é o endividamento do
clube, que supera R$ 1 bilhão.
A notícia da dívida bilionária
do Galo foi veiculada pelo Estado de Minas e confirmada pelo
Lance!.
Houve aumento da dívida,
saindo dos R$ 746 milhões
em 2019 para o bilhão, um
crescimento de mais de R$
300 milhões. O mandatário
atleticano afirmou que deseja colocar o Atlético nos trilhos em cinco anos, tornando

a instituição sustentável
financeiramente.
O “Galo Business Day”
será um evento, ainda sem
data por conta da pandemia,
para oferecer informações
claras do dia a dia do clube
para a torcida, imprensa e
patrocinadores.
Colocar as finanças do
Atlético de forma mais
transparente pode explicar
as contratações milionárias
que o clube vem fazendo desde 2020 com a ajuda de um
mecenas, a MRV, seu principal parceiro comercial no
momento. Essas indagações
podem ser sanadas com o
“Galo Business Day”, o que
pode atrair futuros investidores, já que o clube terá
transparência nas suas contas e mostrará o potencial de
retorno para quem aportar
recursos no Galo.
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Alef Manga: destaque do Voltaço

JOGAÇO E DEU VOLTAÇO

N No dia 27 de março de 1921
nascia Barbosa. Ídolo do Vasco
e um dos principais jogadores
do Expresso da Vitória, o goleiro defendeu a Seleção na Copa
de 1950 e foi perseguido por
muitos anos pelo gol que levou
do Uruguai, na derrota por 2 a
1. Tempos depois, percebeu-se
que foi alvo do racismo, que sobrevive até hoje, no futebol e no
mundo. No que seria o seu aniversário de 100 anos, desejamos
feliz aniversário como forma de
homenagem a um dos grandes
goleiros da trajetória do futebol
carioca. Parabéns, Barbosa!

Q

ue jogão. Fluminense e Volta Redonda se enfrentaram ontem e protagonizaram o melhor
do jogo Carioca até aqui. Em Bacaxá, o Voltaço,
que voltou à liderança com a vitória, abriu 2 a 0 no
primeiro tempo, mesmo atuando contra os titulares
do Flu. João Carlos abriu o placar e Alef Manga marcou o segundo do Esquadrão de Aço. O Tricolor até
tentou reagir, mas o goleiro Andrey fez mais uma boa
partida pelo Voltaço. No segundo tempo não teve
jeito. Roger Machado mexeu com os brios no intervalo e o ídolo Fred resolveu dar seu cartão de visitas
na temporada. Dois gols em 25 minutos para deixar
tudo igual. A tarde de sexta-feira já estava eletrizante.
Mas levou a melhor quem está fazendo um Carioca
de se exaltar. Após lançamento longo, Alef Manga,
que adora fazer gol bonito, recebeu, driblou Frazan e
guardou na saída de Marcos Felipe. 3 a 2 para decretar a vitória e colocar o time do técnico Neto Colucci
com 13 pontos e cada vez mais próximo de carimbar
a classificação no Cariocão. Grande fase!

A VOLTA DO ARTILHEIRO
N O Vasco só fez um jogo com

Cano na temporada atual e ele
atuou bem pouco contra a Caldense na Copa do Brasil. Depois, a comissão técnica deu
mais tempo para o argentino
se recondicionar e ficar 100%.
‘Galo Business Day’ vai mostrar a vida financeira do Atlético-MG

100 ANOS DE
BARBOSA

Muitos na torcida ficaram com
medo de perder o artilheiro,
mas ele fica até o fim do ano
e jogará como titular diante
do Madureira, hoje. O Gigante precisa dele inspirado para
conquistar os objetivos.
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POBRE ATLÉTICO-MG...

GABIGOL TAMBÉM
RETORNA
N E teremos o camisa 9 e ídolo do Flamengo em campo.
Gabigol foi relacionado para
o jogo contra o Boavista,
hoje. Não era o que a programação previa, mas o atacante pediu e a comissão técnica
atendeu. É importante não
só para o Rubro-Negro, mas
para a imagem dele após a
confusão no cassino clandestino. O futebol dá oportunidade para as pessoas renascerem todo fim de semana. E
é o que Gabriel Barbosa está
buscando.

