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ESPORTES
L ARREGAÇOU NAS VIAGENS

Bebida à vontade
Com Caboclo, CBF comprou R$ 100 mil em vinhos

L

evantamentos preliminares feitos pelos auditores
internos CBF mostram
que a instituição gastou cerca
de R$ 100 mil em vinhos durante a gestão de Rogério Caboclo, presidente afastado.
As garrafas da bebida são citadas no depoimento prestado
à Comissão de Ética da entidade pela funcionária que acusa
Rogério Caboclo de assédio
moral e sexual de Rogério Caboclo. O documento foi compartilhado com o Ministério
Público Federal.
As maiores compras dos vinhos, segundo o Estadão, foram registradas em maio de
2020, de R$ 14 mil, e julho do
mesmo ano, de R$ 16 mil. Uma
outra nota fiscal com valor total de R$ 10 mil foi emitida no
último dia 30.
Por meio de nota, a defesa do
dirigente afastado argumentou: “Os vinhos comprados estão todos dentro de seu valor de
mercado. As aquisições ocorreram para abastecer eventos sociais, que são comuns e frequentes na entidade”.
No dia 2 de julho, Caboclo
teve o afastamento prorrogado em mais 60 dias.
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Caboclo está afastado por acusação de assédio sexual e moral

Mais um jogador na Seleção olímpica
O atacante Malcom, ex-Corinthians,vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 com a seleção brasileira. O jogador do Zenit
St.Petersburg, da Rússia, foi liberado por seu clube para se apresentar à equipe em Tóquio, no
Japão. Ele substitui Douglas Augusto, desconvocado no último
domingo após ter sido constatada

L

uma lesão na coxa esquerda.
Antes de viajar ao Japão, a Seleção olímpica faz hoje, em Novi
Sad, cidade que fica a 50 minutos da capital Belgrado, na Sérvia,
o último teste antes dos Jogos de
Tóquio. Será contra os Emirados
Árabes Unidos, às 16 horas (de
Brasília) no estádio Karadorde,
do FK Vojvodina, clube local.
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