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Cruzeiro anuncia saída 
de Luiz Felipe Scolari
 | CONTRATO DO EX-TÉCNICO DA EQUIPE CELESTE ESTAVA ASSINADO ATÉ 2022

 � AGÊNCIA BRASIL

O Cruzeiro, em comum 
acordo com o treina-
dor Luiz Felipe Scolari, 

anunciou nesta segunda-feira 
(25) a rescisão do contrato 
com o técnico, que terminaria 
apenas no fim de 2022. Felipão 
assumiu o comando da Raposa 
em outubro, após a demissão 
de Ney Franco, com a missão 
de reerguer o time na Série B 
do Campeonato Brasileiro. Na 
ocasião, o time estava na zona 
de rebaixamento para a Série 
C, em 19º lugar. 

Embora não tenha conse-

guido levar a Raposa de volta 
de volta à Série A do Brasileiro, 
Felipão deixa o time na 12ª co-
locação na tabela. Em nota, o 
Cruzeiro reconheceu o esforço 
do técnico, em sua segunda 
passagem pelo clube.

“Colaborando com o clube 
em seu momento mais desa-
fiador na história, Scolari e sua 
comissão técnica cumpriram a 
importante missão de recupe-
rar o Cruzeiro no Campeonato 
Brasileiro da Série”, diz o co-
municado.

Apenas pelo Cruzeiro, Fe-
lipão dirigiu a Raposa em 96 
partidas, com 49 vitórias, 31 
empates e 16 derrotas.

FUTEBOL

Colaborando com o clube em 
seu momento mais desafiador 
na história, Scolari e sua 
comissão técnica cumpriram a 
importante missão de recuperar 
o Cruzeiro no Campeonato 
Brasileiro da Série

BRUNO HADDAD/CRUZEIRO

Comandante foi convocado 
com o objetivo de livrar a 
Raposa da Série C
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