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LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

NNDuas pessoas ficaram feridas durante um intenso tiroteio que
estragou a festa de comemoração do título dos Raptors na NBA,
em Toronto no Canadá. Cerca 1,5 milhão de torcedores estavam
na praça Nathan Phillips, onde os jogadores discursavam,
quando os tiros foram disparados. Houve correria e confusão.
A polícia foi acionada, duas pessoas foram detidas e duas armas
de fogo apreendidas. Os feridos não correm risco de vida. Logo
após a confusão, a festa foi encerrada.

NNTudo indica que os irmãos
Moreira Salles irão assumir o
departamento de futebol do Botafogo. Um conselheiro me disse que espera-se aporte de cerca de R$ 220 milhões “só para
colocar o clube para andar”. A
questão agora é que Montenegro, figura forte no Alvinegro,
não quer a ampliação do mandato de Mufarrej, como prevê a
mudança no estatuto. Ou seja:
dinheiro em caixa, gestão tranquila. Montenegro não quer
isso porque deseja ser presidente. Eu enxergo assim, e você?

NBA

TIROS NA FESTA DA NBA

UM BOTAFOGO
MILIONÁRIO!?

Paulo Angioni quer levar o goleiro Walter para o Fluminense

O PESO DA BOA RELAÇÃO

Exibição da taça foi o único momento de alegria na festa do título

TRAGÉDIA DA
CHAPECOENSE
NNNovo dossiê sobre o aci-

dente aéreo que vitimou
o time da Chapecoense,
em novembro de 2016,
será apresentado, hoje,
na Comissão de Relações
Exteriores do Senado. O
objetivo é debater a situação das famílias das vítimas, os responsáveis, as
indenizações e os ressarcimentos pendentes.

MARADONA
CRITICA SELEÇÃO
NNO astro Diego Maradona

demonstrou indignação
após a derrota da Argentina para a Colômbia na
estreia da Copa América.
Em um áudio divulgado
pelo canal “TyC Sports”, o
ex-jogador, com voz alterada, fez duras críticas aos
hermanos e disparou: “Até
Tonga pode nos ganhar”.

HOJE NA TV
GLOBO
Copa do Mundo Feminina
Itália x Brasil
16h (vivo)
Copa América
Brasil x Venezuela
21h30 (vivo)
SPORTV
Copa do Mundo Feminina
Itália x Brasil
15h (vivo)
Copa América
Bolívia x Peru
18h (vivo)
Brasil x Venezuela
20h30 (vivo)
SPORTV 2
Liga das Nações de Vôlei
Feminino
Brasil x Itália
9h40 (vivo)
Turquia x Bélgica
13h (vivo)
Copa do Mundo Feminina
Jamaica x Austrália
15h40 (vivo)

Alexandre Vidal / Flamengo

F

luminense e Corinthians têm sido bem
parceiros no que diz respeito a negociações nos últimos dois anos. Mas, neste
caso, o Tricolor tem cedido mais do que recebido e, por isso, pode usar a boa relação para dar
a cartada final em um dos setores mais carentes
do elenco: o gol. Neste período de boa relação,
cinco jogadores deixaram o Rio rumo a São
Paulo: o zagueiro Henrique, os volantes Douglas e Richard, o meia Sornoza e o atacante Everaldo. Nenhuma das negociações foi complicada para o Timão no que diz respeito à parte do
Flu. O meia Guilherme também chegou ao time
das Laranjeiras por empréstimo dos paulistas.
Por isso, Paulo Angioni (foto), homem forte do
futebol, quer usar os fatos para trazer o goleiro
Walter, de 31 anos, reserva absoluto de Cássio,
que hoje defende a Seleção na Copa América.
DINHEIRO VAI TER...
NNO Vasco já tem 70 assinaturas para que uma nova reunião do Conselho Deliberativo seja convocada no intuito
de aprovar o empréstimo de
R$ 20 milhões. Outros R$ 10
milhões já foram aprovados
e, a partir de julho, a Globo

vai depositar mais R$ 35 milhões referentes aos direitos de imagem. Serão R$ 65
milhões para o clube pagar
mais de três folhas salariais
e direitos atrasados, além de
deixar o clube em dia até o
fim do ano.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Abel Braga treinou o Fla

NOVOS E VELHOS
EM BAIXA
NNOs dois últimos treinadores demitidos no futebol carioca foram Alberto Valentim e Abel Braga
(foto). Vasco e Flamengo,
respectivamente. O curioso é que um saiu por ser
considerado novo demais
e não ter aguentado a
pressão que existia e que
vinha de todos os lados. O
outro, mais cascudo, deixou o clube pela exigência de ideais novas. Muito curioso isso, não? Ninguém sabe o que quer...

