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esportes

LLGAROTO-PROPAGANDA DE CANIL

LLRECONHECIMENTO

Que cachorrada!

Barbosa pode
dar nome a CT

Enxurrada de críticas a Bruno nas redes sociais
DIVULGAÇÃO

C

ondenado a 22 anos e três
meses pelo assassinato e
ocultação de cadáver da
modelo Eliza Samudio, em 2010,
o goleiro Bruno — ele migrou
para o semiaberto em julho do
ano passado — revoltou a Internet ao elogiar um canil. O post
em seu Instagram foi visto como
de péssimo gosto pelos internautas, uma vez que, dentre várias
teorias, uma delas diz que partes
do corpo de Eliza foram devoradas por cães da raça rottweiler.
O caso aconteceu pouco tempo após o goleiro ser um dos destaques do Flamengo, campeão
brasileiro de 2009. Em alta, Bruno era cotado para ser o goleiro da
Seleção na Copa da África, além
de negociar com clubes europeus.
A autora de novelas Gloria
Perez, que em dezembro de 1992
teve a filha, a atriz Daniela Perez,
brutalmente assassinada a tesouradas pelo ator Guilherme de Pádua, soltou os cachorros contra o
jogador em sua conta no Twitter:
“Goleiro Bruno fazendo propaganda de canil. É um deboche!”.
Ontem, o jogador se defendeu nos stories do Instagram.
“Não faço propaganda do canil,

O jogador ainda tentou se defender das críticas dos seguidores

mas também não veria problema algum em fazer! Amo animais! Aos sensacionalistas de
plantão, tomem nota aí que estão sem notícias e precisam de
algo novo para divulgar”, disse
Bruno, que completou. “Só para esclarecimento: um dos ca-

chorros é meu e eu fui ao canil
de amigos para fazer uma visita e aproveitei para levá-lo!
Quem quiser acreditar em imprensa ou em blog de fofoca, fiquem à vontade! Desnecessário
é eu deixar de postar o que quero por ilusionismo de terceiros”.

LLAI, JESUS!

Benfica deseja o Mister
Clube está disposto a pagar multa rescisória ao Mengão
Após longa e arrastada novela, diretamente influenciada pela
pandemia mundial causada pelo
novo coronavírus, o técnico Jorge Jesus renovou o seu contrato
com o Flamengo até meados de
2021. No entanto, as especulações envolvendo o seu retorno ao
futebol português não acabaram.

De acordo com informações divulgadas pela emissora
lusitana Tvi24, o Benfica estaria insatisfeito com o trabalho
de Bruno Lage e cogita pagar a
multa rescisória do treinador
ao Rubro-Negro. O valor é de
500 mil euros — pouco mais de
R$ 3 milhões, na cotação atual.

À frente do Mais Querido há
pouco mais de uma temporada,
o treinador já conquistou uma
Libertadores da América, um
Campeonato Brasileiro, uma
Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Galera do Vasco iniciou a campanha
Responsabilizado pela derrota da Seleção na final da Copa do
Mundo de 1950 — 2 a 1 para o
Uruguai,no Maracanã —,o goleiro Barbosa pode ser homenageado pela torcida do Vasco. Ontem,
a galera iniciou uma campanha
para o que o novo Centro de Treinamento do clube, na Zona Oeste, seja batizado com o nome do
ex-jogador, que morreu em 2000.
Símbolo daquela que seja, talvez, a maior injustiça do esporte nacional, a ação ganhou força após circular nas redes sociais
uma antiga reportagem de 1993.
Ela dizia que o então técnico da Seleção,Carlos Alberto Parreira,impediu Barbosa de visitar o grupo
na Granja Comary,em Teresópo-

lis, às vésperas da partida contra o
Uruguai,pela Eliminatória para o
Mundial de 94, nos EUA.
Mas, segundo Tereza, filha
adotiva do ex-goleiro, isso é caô.
Ao Vasco Notícias, no Twitter, ela
explicou que o pai foi bem recebido e tratado pela comissão técnica.Só que Zagallo,coordenador
técnico na época, recomentou ao
amigo para que não posasse para
uma foto ao lado de Taffarel — para a inglesa BBC — para preservar
sua imagem diante de uma eventual derrota. Chateado, o repórter
gringo inventou a tal barração.
Barbosa fez 494 jogos peloVasco e faturou cinco estaduais, além
do Sul-Americano de 1948 e o
Torneio Rio-São Paulo de 1958.

LLVIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS CT’S

Sete clubes do
Rio advertidos
Bota, Flu e Vasco precisam se ajustar
Uma fiscalização da Vigilância Sanitária municipal, ontem, encontrou 11 irregularidades em centros de treinamento
de sete clubes cariocas. Dentre
eles estão Vasco, Fluminense e
Botafogo. Dos quatro grandes,
só o Flamengo está com a situação regular. Os agentes verificaram se os protocolos de saúde
do município para o combate
ao novo coronavírus estavam
sendo seguidos. Segundo a prefeitura, foram encontradas as
seguintes irregularidades: falta

de dispensadores de álcool em
gel e sabão líquido em lavatórios, ausência de álcool em gel
nas áreas de acesso e circulação,
lixeiras inoperantes, falta de lixeiras com tampas acionadas
por pedal, ausência de funcionários de limpeza e ausência de
informativos sobre as regras de
ouro. Os setes clubes têm prazos curtos para que possam se
ajustar às regras. Nos próximos
dias, as equipes vão retornar aos
centros para verificar se todas
as adaptações foram realizadas.

