
Vitor Pereira é anunciado
Treinador português, de 54 anos, vai dirigir o Rubro-Negro em 2023

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

Vitor Pereira chega ao Flamengo após dirigir o Corinthians 

A
pós semanas de ne-
gociações, o Flamen-
go anunciou ontem a 
contratação do treina-

dor Vitor Pereira para dirigir 
a equipe carioca em 2023. O 
português, de 54 anos, dirigiu 
o Corinthians na última tem-
porada, sendo vice-campeão 
da Copa do Brasil e quarto co-
locado no Brasileirão.

O Flamengo optou por não 
manter Dorival Júnior no car-
go para 2023, apesar dos títu-
los da Copa do Brasil e da Li-
bertadores. Vitor Ferreira será 
o terceiro treinador português 
do Rubro-Negro nos últimos 
três anos. Antes dele, o clube 
carioca teve Jorge Jesus, com 
uma passagem de grande su-
cesso, e Paulo Sousa, uma ex-
periência negativa. Em 2022, 

Vitor Pereira comandou o Co-
rinthians em 58 jogos, com 23 
vitórias, 20 empates e 15 der-
rotas. O treinador alternou al-
tos e baixos no clube paulista. 

O Timão tinha o interesse em 
mantê-lo para o ano que vem, 
mas ele declinou da proposta.

Antes de dirigir o clube 
paulista, o treinador passou 

pelo Porto, de Portugal, pelo 
Fenerbahçe, da Turquia, pelo 
Olympiacos, da Grécia, pelo 
futebol saudita e pelo fute-
bol da China. No Flamengo, 
Vitor terá sua segunda expe-
riência no Brasil.

O novo treinador do Fla-
mengo terá em sua comissão 
técnica um velho conhecido 
dos torcedores rubro-negros. 
Trata-se de Mário Monteiro, 
preparador físico da comissão 
de Jorge Jesus, que recebeu 
proposta para trabalhar ao 
lado de Vitor Pereira, e voltará 
ao clube após dois anos e meio. 
A informação é do portal “GE”.

Marcos Braz foi quem inter-
ligou as conversas entre Vitor 
e Mário, que foi contratado 
para fazer parte da comissão 
permanente do Flamengo. 

Lateral é o foco
Antes mesmo de ser reelei-
to, o presidente do Flumi-
nense, Mário Bittencourt, 
afirmou que o planejamen-
to para 2023 era manter a 
espinha dorsal da última 
temporada e realizar con-
tratações pontuais. O Tri-
color agiu rápido e encami-
nhou com quatro reforços. 
Um velho problema, a con-

tratação de um lateral-esquer-
do é o último grande foco dos 
cariocas para fechar o elenco 
para a próxima temporada. 
O clube já teve dois grandes 
focos: Reinaldo, que estava 
no São Paulo, mas preferiu 
defender o Grêmio, e Gabriel 
Suazo, do Colo Colo, que pediu 
um valor acima da realidade 
do Tricolor. 

Nenê: renovação confirmada
O Vasco anunciou ontem a 
renovação do meia Nenê, de 
41 anos, até o fim do mês de 
abril de 2023. O experiente 
atleta fará parte do elenco 
até o fim do Campeonato 
Carioca, conforme comuni-
cado oficial divulgado pela 
assessoria do clube. 

As conversas entre o atle-
ta e o clube avançaram sig-

nificativamente nos últimos 
dias após reuniões entre o 
staff do jogador e o diretor de 
futebol Paulo Bracks. Inicial-
mente, Nenê queria renovar 
até o fim de 2023, mas o pro-
jeto oferecido pela diretoria 
do Vasco agradou ao jogador. 

A ideia é que Nenê per-
maneça no clube até o fim 
de abril para, então, traçar 

um novo planejamento so-
bre seu futuro no clube cruz-
maltino. Caso tenha bom de-
sempenho, existe a tendên-
cia de que ele renove até o 
fim do ano. No entanto, Pau-
lo Bracks ofereceu um pro-
jeto para que o meia assuma 
um cargo nas categorias de 
base do clube e pendure suas 
chuteiras. 
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Discreto, Alvinegro 
negocia em sigilo

VITOR SILVA / BOTAFOGO
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John Textor é dono da SAF

Nenê renovou contrato

Bastante ativo em 2022 em 
relação às contratações, o 
Botafogo tem sido mais dis-
creto quanto aos reforços 
para o ano que vem. Isso 
não significa que o clube 
não esteja trabalhando. De 
acordo com o “Canal do TF”, 
o Glorioso tem negociações 
adiantadas, mas adota si-
gilo em relação aos nomes.

A visão é de que expor 
publicamente os nomes 
pode atrapalhar o anda-
mento dos negócios. Na 
atual temporada, dois no-
mes foram dados como pra-
ticamente certos pelo clube, 
o atacante Eran Zahavi, que 
preferiu voltar ao futebol de 
Israel, e o meia Martín Oje-
da, que continua no Godoy 
Cruz, da Argentina. O en-
tendimento é que o excesso 

de informações sobre as nego-
ciações pode ter prejudicado o 
desfecho. Em entrevistas após 
o Brasileiro, o treinador Luís 
Castro abordou a possibilida-
de do Botafogo efetuar cerca 
de seis contratações para a 
próxima temporada.
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