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Decisão da Justiça em grandefase
dá alívio a Neymar
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Craque comenta arquivamento e diz que
ficou cicatriz por acusação de estupro

O

mas para todos que sofreram
esse tipo de falsa acusação
e PRINCIPALMENTE para
toda MULHER que é REALMENTE vítima deste ato. O
meu desejo é que vocês sejam
fortes, lutem e consigam tudo
que todas vocês merecem!”
Queixa na França

Neymar, no entanto, pode se
ver envolvido em outro problema judicial: o torcedor
agredido por ele em abril, na
final da Copa da França, apresentou reclamação contra o
jogador na Promotoria Pública da França, de acordo com o
jornal ‘L’Équipe’.
Philippe Ohayon, advogado do homem agredido, identificado apenas como Nelson,
29 anos, disse que está havendo uma inversão de valores.
“Se meu cliente agredisse o
Neymar da mesma maneira,
sem dúvida a Justiça já o teria massacrado. Se o oficial da
Promotoria não acatar nossa reclamação, significa que
amanhã qualquer um pode
ser agredido sem que haja a
expectativa de punição”.

Gabigol revelou conversas com Balotelli e elogiou muito o italiano

JÁ BEM ENTROSADOS

boa chance de Mario Balotelli vestir a camisa
do Flamengo já anima até os companheiros
de clube. Em entrevista à imprensa italiana,
Gabigol não escondeu a vontade de atuar ao lado
do atleta, que deixou o Olympique de Marselha e
está sem clube. Ele ainda disse que conversa com
o ‘Super Mario’ todos os dias. Eu acho uma baita
dupla e diria que será a melhor do futebol brasileiro, caso tudo corra como o esperado. Apesar de
Gabigol ser o camisa 9, ele tem totais condições
de jogar como segundo atacante, e o Fla teria um
poder de fogo de nível europeu. A disciplina do
italiano até preocupa, principalmente aqui no
Rio, onde atletas são facilmente levados ‘na night’.
Porém, posso até queimar minha língua, mas prevejo uma grande fase lá na frente. Vai ser difícil
segurar — em todos os sentidos — a polêmica e
poderosa dupla ‘Gabitelli’.
UM GOLAÇO DE SUPERAÇÃO
NNO Rio de Janeiro vem recebendo um torneio de futebol
para cadeirantes com seis seleções de toda a América. O
Brasil está dentro e até acabou perdendo para a Argentina por 2 a 0, no Velódromo da

Neymar brinca com Mbappé em treino: postagem em redes sociais

NNDesde a construção de São
Januário, a torcida do Vasco
se mostra engajada com o patrimônio do clube. Faz parte
da história da instituição ganhar o apoio e a ajuda de seus
torcedores e, em meio à crise e à greve do Colégio Vasco
da Gama, eles apareceram e
se mobilizaram novamente.
Grupos políticos fizeram uma
campanha com uma meta de
arrecadação de R$ 70 mil
para salvar a escola. Resultado? Mais de R$ 30 mil arrecadados em apenas um dia.
Vítor Silva/SSPress/BFR
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craque Neymar usou as
redes sociais e demonstrou alívio com o arquivamento do inquérito de estupro e agressão contra ele em
consequência das acusações
da modelo Najila Trindade.
Por falta de provas, o Ministério Público fez a solicitação
e a Justiça acatou.
“Esse vai ser um capítulo
jamais esquecido na minha
vida por muitos motivos. O
principal deles: ‘O DANO’
causado em mim, na minha
família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser
sincero e não vou dizer que estou feliz, mas, sim, aliviado.
A cicatriz vai continuar para
me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas
boas, mas também de fazer
coisas RUINS!”, postou o jogador do Paris Saint-Germain.
Neymar admitiu que o sofreu muito tão logo as acusações se tornaram públicas:
“Meu mundo desabou”. Também demonstrou solidariedade com as mulheres vítimas
de agressão e estupro. “Que
seja o começo não só pra mim,

A HISTÓRICA
TORCIDA DO VASCO

Barra da Tijuca, Zona Oeste
da Cidade Maravilhosa. Mas
isso é o de menos. A superação
desses atletas é que tem que
ser exaltada por aqui. Grande
fase de toda a organização e
mais ainda dos praticantes.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Mufarrej: transição para a S/A

PIONEIRISMO
DO BOTAFOGO
NNA criação da ‘Botafogo S/A’

para salvar o clube com um
investimento milionário
dos irmãos Moreira Salles
chamou a atenção de empresários que participaram
da modernização da Premier League, o Campeonato Inglês, atualmente o
mais visto, rico e próspero
do mundo. Hoje presidido
por Nelson Mufarrej, o Alvinegro, mesmo sem perceber, pode estar sendo o pioneiro de uma nova era do
futebol brasileiro. Futuro.

