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Neymar: MP pede
o arquivamento do
inquérito de estupro
Falta de provas
motiva a decisão,
mas caso ainda
pode ser reaberto
>>São Paulo e Paris

Na bronca com o desempenho do time no empate com o CSA, Luxemburgo tenta encontrar a melhor formação

Luxa barra dois e tenta
montar quebra-cabeça
Marquinho e Bruno César perdem vaga, Cáceres volta à lateral,
Pikachu é deslocado para ponta e testes seguem a todo o vapor

A

ssim como o torcedor
vascaíno, Vanderlei
Luxemburgo não ficou
satisfeito com o desempenho
da equipe no empate sem gols
com o CSA, penúltimo colocado do Brasileiro, em Cariacica, no Espírito Santo. Em busca de soluções, o técnico testou Cáceres e Marcos Júnior
entre os titulares no treino de
ontem, no CT do Almirante.
Marquinho e Bruno César
foram barrados. De olho no
Goiás, Luxa escalou Cáceres
na lateral direita e, consequentemente, deslocou Yago
Pikachu para a ponta. Com a
entrada de Marcos Júnior no
meio de campo, o treinador
reeditou a trinca de volantes.
Destaque no empate com o
CSA, Talles Magno foi manti-

do na equipe principal.
A joia, de 17 anos, é a nova
aposta como falso 9. Depois
do fracasso nos testes com
Marrony, Valdívia e Bruno
César, o treinador observou
Talles na função. Enquanto a
diretoria segue em busca de
um centroavante no mercado,
Luxa tenta montar o quebracabeça no ataque para preencher a lacuna.
Torcida faz vaquinha

O Vasco treinou com a seguinte formação: Fernando
Miguel, Cáceres, Henríquez,
Leandro Castan e Henrique;
Richard, Raul e Marcos Júnior; Yago Pikachu, Marrony
e Talles Magno. A equipe embarca amanhã para Goiânia,
onde enfrentará o Goiás, do-

mingo, no Serra Dourada.
Há duas rodadas sem vencer, o Cruzmaltino está com o
sinal de alerta ligado. Em 15º
lugar, com 14 pontos, o time
não conseguiu se distanciar
da zona da confusão depois
da sequência de empates,
com Palmeiras e CSA. No fim
de semana seguinte, dia 17, o
arquirrival Flamengo será o
adversário em Brasília.
Em grave situação financeira, o clube viu um grupo de torcedores chamados ‘Guardiões
Vascaínos’ criarem vaquinha
online, com meta de arrecadar
R$ 70 mil, para colocar em dia
o salário dos professores do Colégio Vasco da Gama, que iniciaram quarta-feira uma greve
devido à falta de previsão da
diretoria para quitar a dívida.

O Ministério Público de São
Paulo pediu à Justiça o arquivamento do inquérito que
investiga Neymar por acusações de estupro e agressão
feitas por Najila Trindade. De
acordo com as promotoras, o
motivo foi a falta de provas.
Em coletiva, o subprocurador-geral de Justiça Criminal,
Mário Sarrubbo, e as promotoras de Justiça Flávia Merlini
e Estefânia Paulin explicaram
que tiveram entendimento
coincidente com o da delegada Juliana Lopes Bussacos,
da 6ª Delegacia de Defesa da
Mulher, de Santo Amaro (SP),
que declarou não ter encontrado elementos para indiciar

Neymar na investigação.
No entanto, o arquivamento não significa que ele
foi considerado inocente. “O
arquivamento pode ser reaberto a qualquer momento, é
uma previsão legal, desde que
aconteçam novas diligências
ou surjam novas provas”, explicou Flávia Merlini.
Real negocia com PSG

Especulado no Real Madrid
pela imprensa espanhola,
Neymar está intensificando
as conversas com o clube merengue, que enviou representantes a Paris para reuniões
com os franceses e seus agentes, de acordo com o site Globoesporte.com. A tendência
é que nos próximos dias a negociação avance.
A diretoria do Real Madrid estaria disposta a envolver alguns jogadores
(Modric, Bale e Navas são opções), além do pagamento de
120 milhões de euros, o equivalente a R$ 530 milhões.

Neymar: MP não encontrou provas para acusações de Najila Trindade

