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LLTRUNFO NA NEGOCIAÇÃO! IRMÃO DE
BALOTELLI, O ATACANTE ENOCK, DE 26 ANOS, É
ESPECULADO NO BOAVISTA, DE SAQUAREMA

esportes

LLLANDIM CONFIRMA CONTATO

Um artilheiro bad boy
Aos 28 anos, italiano Mário Balotelli está sem clube e é o novo alvo do Mengão

M

ário Balotelli, para
muitos, tem a cara do
Flamengo: artilheiro,
polêmico e midiático. A negociação poderia parecer surreal
há alguns anos, digna de videogame, mas existe. Agentes
do jogador conversaram com
o Flamengo ainda em maio,
quando o vice-presidente de
futebol Marcos Braz e o diretor
de futebol Bruno Spindel estiveram na Europa. A sondagem
ficou em compasso de espera,
mas parece ter voltado com tudo. É difícil, mas possível.
A informação veio da Itália,
a partir do jornalista Gianluca DiMarzio, da SkySports. Sabe-se que já houve um contato
inicial entre o clube e o jogador antes da Copa América. O
Flamengo procurava, e ainda
procura, um centroavante para fechar o elenco. Balotelli, de
28 anos, deixou o Olympique
de Marselha e está sem clube.
Por isso, poderia assinar contrato mesmo após o fim da janela de transferência, encerrada na quarta-feira.
Internamente, a diretoria
adota o silêncio como estratégia na negociação. Mas, em
cerimônia de hasteamento
da bandeira do Flamengo na
Federação de Futebol do Rio
(Ferj), homenagem ao título
do Carioca, o presidente Rodolfo Landim confirmou a
negociação. “É um grande jogador, tivemos contato. Ele
demonstrou interesse em jogar no Flamengo, mas ainda
não foi nada além disso. É um
grande jogador, mas tem muita
água para correr debaixo dessa
ponte”, afirmou o mandatário.
“Não é novidade que o Jorge Jesus deseja um centroavante. Esse trabalho de avaliação é
contínuo”, completou.
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Comparação
com Gabigol

De 2016 a 2019,
Mário Balotelli
marcou 51 gols
em 92 partidas

LLOs números das últimas
temporadas dizem que a
contratação pode, sim,
valer a pena. Balotelli
atuou pouco pelo Marselha — apenas de janeiro a julho —, e marcou
oito gols em 15 jogos. No
Nice, clube que defendeu entre 2016 e 2018, o
italiano jogou 76 vezes e
balançou as redes em 43
oportunidades. Em resumo: de 2016 a 2019, Balotelli marcou 51 gols,
exatamente o mesmo
número de Gabigol, atual
camisa 9 do Flamengo. A
diferença é que o italiano
disputou 92 partidas, e o
brasileiro 100.

Filho de
imigrantes
A carreira de Mário Balotelli tem total relação com
a história de seus pais, imigrantes de Gana — nação
africana — na Itália. O
atacante precisou discutir
diversas vezes com os italianos que questionavam
sua presença na seleção
do país — Balotelli disputou, inclusive, a Copa do
Mundo de 2014, no Brasil. No início do ano, ele
comentou sobre as ofensas racistas que já sofreu:
“Por sorte, eu tenho uma
personalidade forte, mas
você pode realmente destruir uma pessoa”.

LL

Craque, mas com alguns ‘parafusos a menos’
LLPelo talento demonstrado
em gigantes europeus como
Inter de Milão, Milan e Manchester City, a contratação de
Balotelli vale a pena. Mas seu
perfil polêmico e temperamental merece preocupação.
Não é raro o italiano brigar
com companheiros de vestiário e causar problemas para o

clube dentro e fora de campo.
O episódio mais recente
de Mário Balotelli foi no mês
passado, quando o jogador,
que estava de férias, pagou
cerca de dois mil euros (R$
8,5 mil) para um funcionário
de um restaurante se jogar
no mar com uma motocicleta, vestido apenas com uma

cueca. O próprio atacante
gravou o vídeo e publicou em
suas redes sociais. Ele é acusado na Itália de incitação ao
crime, aposta ilegal e danos
ambientais. Em 2011, quando defendia o City, Balotelli
incendiou a própria casa ao
soltar fogos de artifício dentro do banheiro.

