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“Evertor é o único jogador 
capaz de fazer o que 
Neymar faz pela seleção.”

Walter Casagrande, sobre Everton “Cebolinha” do Grêmio

Casagrande comentou morte de jogador

A Polícia Civil de São 
Paulo prendeu três sus-
peitos de participação 
no assassinato do ex-jo-
gador do Vasco Valdi-
ram, que foi encontrado 
morto em Santana, na 
zona norte de São Paulo 
na última sexta (19). O 
corpo de Valdiram Cae-
tano de Morais, 36 anos, 
que já foi liberado para 
enterro, tinha sinais de 
ferimentos provocados 
por pauladas, segundo 
informações do Boletim 
de Ocorrência.

A determinação da 
causa da morte de Val-
diram ainda depende da 
finalização do laudo do 
Instituto Médico Legal, 
mas a polícia investiga 
o caso como homicídio 
simples. A vítima foi en-
contrada com vários he-
matomas por todo o cor-
po e rosto, como relata o 
Boletim de Ocorrência: 
“Valdiram Caetano de 
Morais, de 36 anos, foi 
encontrado morto na rua 

B.O indica que Valdiram foi 
morto a pauladas
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santa Eulália, em Santana 
zona norte da capital por 
volta das 5h de sexta, dia 
19. Policiais militares fo-
ram acionados pelo Samu 
por conta de um homem 
encontrado em via públi-
ca. Com diversos hema-
tomas no corpo e face. 
Quando chegaram no lo-
cal, encontraram a vítima 
já morta com ferimentos 
aparentemente provoca-
dos por pauladas. Não foi 
localizado nas proximida-
des nenhum objeto pos-
sivelmente utilizado no 
homicídio”, diz o registro 
da polícia. No sábado, os 

policiais da DHPP, delega-
cia especializada em ho-
micídios, prenderam três 
suspeitos de participação 
no crime. O caso foi re-
gistrado como homicídio 
simples no 13° Distrito.

A morte do jogador  le-
vou Casagrande a cobrar 
as autoridades paulistas 
para a adoção de políti-
cas de tratamento. O co-
mentarista da Rede Glo-
bo, que já foi usuário de 
cocaína, lamentou a situ-
ação e escreveu no Ins-
tagram que não se pode 
fechar os olhos para o 
problema.

No fim de 2017, o ata-
cante Fred saiu do Atléti-
co em um dia e foi anun-
ciado pelo Cruzeiro no 
outro. A situação gera 
até hoje muita polêmica, 
inclusive, com ação do 
Galo contra o atleta que 
assinou um documen-
to confirmando que não 
fecharia com a Raposa 
até dezembro de 2018. 

Fred desabafa 
após saída: 
“Eu caí pra cima”

DO ATLÉTICO

A situação 
gera até 
hoje muita 
polêmica
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Fred, o ‘Rei” dos stories do Instagram

Em um desabafo após a 
conquista do Campeona-
to Mineiro de 2019, com 
empate por 1 a 1 com o 
Atlético-MG, no Inde-
pendência, na tarde des-
te sábado, o jogador falou 
sobre essa situação.

“Eu fiquei olhando lá 
pra cima (local onde a di-
retoria do Atlético fica no 
Independência). Eu que-
ria ver o Sette Câmara lá. 
Teve um desgaste a minha 
saída, o jeito que foi, fui 
escorraçado. Eu caí pra 
cima. Eu caí pra cima, já 
ouviu isso? Eu caí para o 
Cruzeiro, minha vida está 
nas mãos de Deus”, disse 
o camisa 9.

Fred durante as férias 
deixou o cargo de arti-
lheiro das equipes para 
ser o “Rei dos Stories” no 
Instagram. Ele brincou 
com a situação. Ele tam-
bém falou sobre a dispu-
ta psicológica com o go-
leiro Victor na cobrança 
de pênalti.

“Primeira vez que o 
Rei dos Stories fala ao 
vivo e ganha”, disse aos 
risos e filmando para seu 
perfil na rede social. “É 
difícil encarar o Victor 
no pênalti porque já trei-
nei com ele na Seleção, 
já joguei com ele, então 
ele me conhece. Ali é um 
jogo mental”, finalizou.


