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PEDRO TÁ MAIS PERTO
Hoje na Fiorentina, da Itália, ex-atacante do Flu já aceitou a oferta do Mengão

A

pósbrilharem2019—com
as conquistas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América,além de ser vice
no Mundial de Clubes da Fifa — o
Flamengo, pelo visto, vai manter
o título de equipe a ser batida em
2020.A diretoria, além de segurar
a base do time titular, corre atrás
de peças que poderão qualificar
ainda mais o grupo rubro-negro.
Até o momento, o Mais Querido já fechou com o zagueiro
Gustavo Henrique (ex-Santos),
os atacantes Michael (ex-Goiás) e
Pedro Rocha (ex-Grêmio), além
do volante Thiago Maia (ex-Lille,
da França). O pacote de reforços,
no entanto, não deve parar por aí.
A diretoria entrou em acordo com
os agentes do centroavante Pedro,
revelado pelo Fluminense e atualmente na Fiorentina,da Itália.Um
dos empresários envolvidos no
caso viajou ontem para a Europa,
com a finalidade de negociar pessoalmente a liberação do atleta.
A estratégia do Flamengo para fechar com Pedro é parecida

Fiorentina / Divulgação

Thiago Maia já
a caminho

com a que foi feita com Pedro Rocha e Thiago Maia, que chegaram
por empréstimo: contrato até dezembro, pagamento do salário
integral e com valor de opção de
compra no final do vínculo.
A expectativa é que a reunião
entre o estafe de Pedro e a Fiorentina seja hoje.O agente levará a oferta rubro-negra para tentar,enfim,
transformar em casamento o flerte do Mais Querido com Pedro.

Pedro, ex-Fluminense, tem boas chances de ser jogador do Flamengo

LLA longa negociação por Thiago Maia está perto do fim. O Lille, da França, recebeu a maioria
dos documentos necessários e
liberou o volante para se apresentar ao Rubro-Negro. O jogador embarca hoje ao Brasil.
Luis Campos, dirigente do
clube francês, confirmou:“Thiago está em Lille se preparando
para ir amanhã (hoje). Ele iria
hoje (ontem), mas não conseguiu passagem. Já foram trocados quase todos os documentos”.
Campeão olímpico nos Jogos do Rio (2016), Thiago Maia
é esperado pelo Flamengo até
sexta-feira no Ninho do Urubu
para fazer os exames médicos e
assinar o contrato de empréstimo, válido até dezembro. A opção de compra fixado será de
R$ 31,5 milhões por 50% dos
direitos econômicos do atleta.

LLdono do azeite royal

Patrocinador às voltas com a lei
Empresário recorre de condenação por esquema de clonagem de cartões de crédito
Dono da empresa que comercializa o Azeite Royal —
patrocinador de Flamengo,
Vasco, Fluminense e Botafogo —, o empresário carioca
Eduardo Giraldes, de 39 anos,
recorre em liberdade de uma
condenação na Justiça, em primeira instância, sob a acusação

de integrar uma quadrilha de
clonagem de cartões de crédito.
Em 2016, Giraldes foi condenado a oito anos e três meses de prisão por associação
criminosa, falsificação e uso
de documento particular,
furto mediante fraude e furto
qualificado. Ele também rece-

beu multa de R$ 1 milhão. A
defesa do empresário conseguiu reduzir a pena para cinco
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e a multa para cerca da
metade do valor inicial.
O procurador regional da
República no Rio de Janeiro,
Leonardo Costa, disse ao jor-

nal O Globo que os integrantes
da quadrilha, incluindo Giraldes, que era conhecido como
‘Pisca’, desenvolvem atualmente “atividades profissionais com o dinheiro advindo da clonagem de cartões”.
Além da clonagem, a quadrilha é acusada de vender infor-

mações obtidas com as tarjas
magnéticas dos cartões e de fazer compras de produtos caros
e de fácil revenda.
O Ministério da Agricultura disse que o Azeite Royal
segue os padrões e as normas do setor, e o produto está conforme.

