
 

Após ser demitido, Felipão receberá R$ 25 mi de indenização 
 
Depois de ter demitido o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari por conta dos resultados 
negativos recentes, o Chelsea terá de abrir o cofre e não será apenas para contratar um novo 
treinador. Isso porque o clube londrino precisará pagar a Felipão uma multa rescisória de 7,5 
milhões de libras (cerca de R$ 25 milhões), segundo o jornal inglês The Guardian. 
 
Com contrato até 2010, Scolari foi dispensado pela diretoria do Chelsea apenas oito meses 
depois de ter assumido o comando do clube. Se ficasse até o final de seu compromisso, 
receberia 6,25 milhões de libras (cerca de R$ 21 milhões) por ano. 
 
Sem revelar os valores, o Chelsea anunciou nesta terça-feira que entrou em acordo com Luiz 
Felipe Scolari para acertar a rescisão de contrato. Além disso, o clube confirmou a saída dos 
profissionais que o técnico havia levado com ele para o time londrinho. Flavio Murtosa, Darlan 
Schneider e Carlos Pracidelli também estão de saída. 
 
Sem ouvir propostas de clubes e seleções, Felipão disse que pretende continuar morando na 
capital inglesa até o meio deste ano. Apesar de a CBF seguir apoiando o técnico Dunga, o ex-
técnico do Chelsea agora é especulado para assumir a seleção brasileira em caso de tropeços 
do time nacional. 
 
No Chelsea, a diretoria já confirmou acerto com o holandês Guus Hiddink para assumir o 
comando do clube inglês. Ele deve ficar, pelo menos, até o final desta temporada, mas seguirá 
treinando a seleção da Rússia, visando principalmente as eliminatórias para a Copa do Mundo 
da África do Sul, em 2010. 
 
Scolari acabou sendo demitido do Chelsea depois de uma série de resultados negativos. O fim 
da linha para o brasileiro foi o empate por 0 a 0 com o modesto Hull City, no último sábado, 
resultado esse que derrubou a equipe de Londres para a quarta colocação da tabela do 
Campeonato Inglês.  
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