ARTHUR GOMES - RELEASE OFICIAL
O atacante Arthur Gomes cresceu jogando futebol nas ruas de Uberlândia, Minas
Gerais, sua cidade natal. “O futebol sempre fez parte da minha vida. Meu brinquedo
favorito sempre foi a bola”, conta.
O menino da Vila, apontado como uma das promessas do futebol nacional dessa nova
safra de jogadores, estreou na equipe titular do Santos FC em 2016.
Arthur começou a jogar bola na rua com os irmãos mais velhos quando tinha apenas 4
anos. Aos 6, entrou na escolinha do Poliesportivo Segismundo Pereira, em Uberlândia,
onde jogou até os 10 anos. Após experiência de um ano no Uberlândia Esporte Clube,
Arthur foi convidado para entrar nas categorias de base do São Paulo FC
permanecendo por lá dos 11 aos 13 anos. Como não podia ficar alojado na capital, ele
treinava apenas de dois em dois meses, por dez dias em cada período, e por este
motivo não competia.
Dona Nilda Maria, mãe de Arthur, conseguiu marcar um teste para ele no Santos FC e
em 2010, após avaliação, sua vaga no clube foi confirmada. Na base santista, Arthur
Gomes conquistou o Encontro de Futebol Infantil Pan-americano Sub-14, em Alegrete
(RS), o Torneio Internacional de Tóquio (JAP) Sub-14, ambos em 2013, o Campeonato
Paulista Sub-17 em 2014 e serviu à Seleção Brasileira Sub-17.
Quando saiu de sua cidade para morar em Santos, Arthur percebeu que o futebol não
era mais um hobby de criança e sim uma profissão a ser seguida. “Deixei em
Uberlândia amigos, parentes e pessoas que eu amava para seguir meu sonho em
Santos”, fala Arthur.
A mãe e os irmãos sempre foram os grandes incentivadores de sua carreira e foram
essenciais para que Arthur se adaptasse na nova cidade. “Eles sempre me falavam
para, a cada dia, eu ser melhor que eu mesmo”, relembra. A admiração pela família é
tanta que quando perguntando quem são seus ídolos Arthur não hesita em falar:
“Minha mãe, meus irmãos e o Neymar Jr., pela alegria que ele tem dentro e fora de
campo”.
Gerenciado pela NN Consultoria, Arthur Gomes tem um grande futuro pela frente.
Inclusive, foi a Dona Nilda Maria a responsável pela aproximação de Arthur com a
empresa. De férias dos treinamentos do Santos, Arthur estava em sua cidade natal
quando aconteceu um jogo festivo do qual Neymar Jr. participou. No estádio, Dona
Nilda encontrou Neymar da Silva Santos e contou que Arthur jogava na base do Santos
FC e que não havia ninguém para gerenciar a sua carreira.
Neymar Pai forneceu seu telefone e logo que retornaram para Santos entraram em
contato com ele. “Quando chegamos em Santos passamos por algumas dificuldades,
mas minha mãe sempre conseguiu nos manter e nunca deixou que faltasse nada. Na
época, fazia seis meses que estávamos morando em um quarto bem simples de uma
pousada que minha mãe chegou a trabalhar como faxineira para poder pagar o
aluguel, mas não era o suficiente e ela já não estava aguentando mais segurar a barra.

O Neymar Pai nos disse que começaria a tomar a frente da situação e a partir daí a NN
Consultoria passou a agenciar a minha carreira”.
Como não poderia deixar de ser, quando assinou o contrato de gestão de carreira com
a NN Consultoria Arthur realizou um sonho. “Sou muito grato por tudo que fazem por
mim e pela minha família”.
Escalado para alguns jogos do time profissional, o atacante assinou contrato com o
Santos FC, por mais cinco anos, no dia 04 de janeiro de 2017. No dia 03 de fevereiro,
ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Peixe, contra o Linense, na Vila Belmiro,
em partida válida pelo Campeonato Paulista.
“Sonho ser exemplo para todos, ser um ídolo no futebol, disputar e ganhar os
melhores campeonatos do mundo”. Se depender de torcida, com certeza esses
sonhos, em breve, se tornarão realidade.

