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De visual
novo, Diego
participa
do treino
físico do Fla
no Ninho do
Urubu

Jean: ‘reforço’ para 2019

BOTAFOGO

Jean
continua
por mais
um ano
Empréstimo é
acertado com o
Corinthians, que
não libera Moisés

E AGORA?

Diego, a incógnita do Fla
Clube não aceita dar aumento e camisa 10 pode ficar livre para assinar pré-contrato com outro clube

O

Flamengo segue
se movimentando
para reforçar seu
elenco para a próxima temporada, avançando
em algumas situações, mas
emperrando em outras. Enquanto a negociação para
contar com o atacante Bruno Henrique parece perto
de um final feliz e a do meia
uruguaio Arrascaeta segue
indefinida, a renovação de
contrato de Diego esfriou
nos últimos dias.
A permanência de Diego
já não é vista com tanto otimismo. Houve um consenso
para acertar um novo acordo
por 18 meses, mas a diretoria do Flamengo não aceita a

contraproposta com aumento salarial e luvas apresentada pelo camisa 10. Diego
tem contrato com os rubronegros até julho e, caso não
haja um acordo, ele estará
livre para assinar um précontrato com outro clube a
partir de fevereiro.
NOVO ATRASO

Em Belo Horizonte, Arrascaeta não apareceu na Toca
da Raposa pelo terceiro dia
consecutivo para treinar.
Ele já foi multado em 40%
do salário na primeira vez e
as demais multas estão sendo avaliadas pelo jurídico do
clube celeste.
“Lembrando que cada vez

Time sub-20 do
Flamengo entra em
campo hoje pela
2ª rodada da Copa
SP de Futebol Júnior
para enfrentar o
Trindade-GO

que ele não se apresentar, o
Cruzeiro economiza no mês
de janeiro que são as multas
(aplicadas ao jogador por
não comparecer aos treinos)”, afirmou o vice de futebol, Itair Machado, ao canal
de TV Fox Sports.
O Cruzeiro já até admitiu
negociar Arrascaeta, mas
primeiro quer que ele volte
a treinar na Toca da Raposa
com o resto do elenco. Segundo Itair Machado, não houve
nova proposta ou evolução na
conversa com o Flamengo.
O dirigente afirma que a
multa rescisória para tirar
Arrascaeta do Cruzeiro é de
80 milhões de euros (R$ 330
milhões na cotação atual),

mas que é possível que o jogador seja liberado por 10
milhões de euros (R$ 43 milhões aproximadamente) líquidos pela negociação.
No caso de Bruno Henrique, houve um avanço nas
negociações com o Santos,
estimada em R$ 27 milhões.
No acordo também entraria
o empréstimo do lateral-esquerdo peruano Trauco ou
do volante Jean Lucas por
um ano aos paulistas.
Bruno Henrique marcou
dois gols em 34 jogos na
temporada passada, quando caiu de produção, sofrendo com uma série de lesões,
após um bom primeiro ano
no Santos em 2017.

O volante Jean vai seguir
no Botafogo até o fim do
ano. O empréstimo do jogador de 24 anos, que no
ano passado defendeu o
clube no Brasileiro, foi
acertado com o Corinthians e anunciado ontem
pelo Alvinegro.
Jean, que já tinha trabalhado com Zé Ricardo
no Vasco, reencontrou o
técnico no Botafogo.
Mas em relação ao lateral-esquerdo Moisés o
Botafogo não conseguiu
um acordo com o Corinthians pela permanência
do jogador no Rio. Moisés
até se despediu do clube
carioca através de uma
rede social, na sexta-feira, e a tendência é que ele
seja negociado pela equipe paulista.
Outra negociação entre
Botafogo e Corinthians
envolve o volante Caio
Alexandre, de apenas 19
anos, considerado uma
joia da base alvinegra. O
técnico do sub-20 do clube paulista, Eduardo Barroca, pediu a contratação,
já que trabalhou com o jovem jogador no Botafogo.
Mas a negociação esfriou.
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presente, nos termos do art.26, § 4º da Lei 9.514/97, à INTIMAÇÃO de CLAUDIO AZEVEDO COSTA,
brasileiro, solteiro, empresário, identidade CNH/DETRAN/RJ 01397616703, CPF nº 039.536.364-05,
residente nesta cidade, para que compareçam a esta Serventia, situada na Av. Nilo Peçanha, nº 12 –
6º andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar
o pagamento dos encargos vencidos e não pagos, previstos no Instrumento de Compra e Venda de
15/06/2016, com garantia de alienação fiduciária registrada na matrícula 390720 sob o R-10, a qual
diz respeito ao imóvel situado na Avenida Geremário Dantas, nº 807, sala 439, Rio de Janeiro/
RJ, de responsabilidade de V.Sas., segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado
em 16/10/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora e ao acréscimo dos encargos
que vencerem, até a data do efetivo pagamento, conforme planilha de débito que o acompanha.
Ficam V.Sas. cientificados de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na
Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado, em favor do credor fiduciário, nos termos
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS,
atendendo a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, com
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