
Dirigente vê jogadores do Grêmio desconfortáveis com transição política 
Eduardo Cecconi  
 
Alberto Guerra incomoda-se com rumores de contratações e dispensas 
  

                       Eduardo Cecconi / Globoesporte.com 

 
Guerra vê o grupo 'desconfortável' com as notícias 

 
Desde que a nova diretoria do Grêmio foi eleita, em outubro, teve início o processo de 
transição política no clube. E, a partir da vitória de Paulo Odone na votação restrita ao 
Conselho Deliberativo, também surgiram notícias sobre contratações e dispensas no grupo 
principal. 
 
Já se divulgou o interesse do futuro departamento de futebol tricolor pelo argentino Aimar e 
por um volante ainda anônimo. Também foi veiculada a possível liberação dos preparadores 
Paulo e Anderson Paixão. Sem contar informações sobre salários de jogadores, que seriam 
negociados para aliviar a folha de pagamento, e renovações de contrato - Jonas e Renato 
Gaúcho são os casos mais notórios. 
 
Segundo Alberto Guerra, atual assessor de futebol do Grêmio, as notícias - sejam elas 
verídicas, ou boatos - chegam ao vestiário profissional, e prejudicam o ambiente frequentado 
pelos atletas. Ele se utiliza dos resultados recentes para justificar o descontentamento: empate 
no Gre-Nal, e derrota para o Fluminense. 
 
- A maneira como têm sido divulgadas algumas notícias está atrapalhando sim. Longe de 
transferir responsabilidades, mas o período de início destas notícias coincide com os últimos 
resultados, um empate e uma derrota. 
 
Guerra reitera o descontentamento com as informações levadas à imprensa por fontes que ele 
desconhece: 
 
- Não sei de onde partem essas informações. Mas internamente vemos os jogadores 
desconfortáveis, até o Paixão está assim. Ninguém gosta de ver seu salário publicado, até 
porque os números passados estão errados, e também ninguém gosta de saber se vai ficar ou 
vai sair pelos jornais. 
 
O presidente Duda Kroeff entrou em contato com Paulo Odone solicitando que a próxima 
diretoria estanque o provimento de informações sobre contratações e dispensas até que o 
Brasileirão 2010 se encerre. 
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