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BERRÍO SE DESPEDE
DA TORCIDA DO
FLAMENGO

Khor Fakkan/Divulgação

ATACANTE
COLOMBIANO
ASSINOU CONTRATO
COM TIME DOS
EMIRADOS ARABES
Com contrato assinado com o
Khor Fakkan FC, dos Emirados
Árabes Unidos, onde jogará nos
próximos dois anos, o atacante
colombiano Orlando Berrío publicouumtexto dedespedida para a torcida do Flamengo nas redes sociais. O jogador postou um
vídeo com lances pelo clube rubro-negro e aproveitou para
agradecer ao time e aos torcedores pelos momentos vividos.
“Chegou a hora de me despedir do Clube de Regatas do Flamengo, clube que me abriu as
portas para jogar fora do meu
país,jogar naligamais competitiva do mundo, clube que me recebeu de braços abertos e desde
que cheguei, até hoje no dia da
minha despedida, me fez sentir
em casa. Agradeço a todos os
meus colegas e amigos com
quem pude compartilhar muitas
alegrias, títulos e por todos os ensinamentos”,postou Berrío.
O atacante colombiano chegou ao Rio em 2017, pouco depois de ser campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, de Medellín Pelo Flamengo,
entrou em campo em 81 oportunidades, marcando sete gols e
conquistando três edições do
Campeonato Carioca, uma do
Campeonato Brasileiro, uma da
Supercopa do Brasil, uma da Recopa Sul-Americana e uma da Libertadores.
Berrío tinha contrato com o
Flamengo até dezembro deste
ano. Com a saída do atleta anterior ao final do vínculo, a diretoria deixará de arcar com salários,
ou seja, uma economia de cerca
de R$ 1 milhão. O clube carioca
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seguirácom 30%dosdireitoseconômicosdoatacanteparaumafutura venda.
ACORDO
O Flamengo comunicou ontem ter assinado mais um acordo
de indenização com uma das famíliasdas vítimasfatais noincêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019. O acerto
se deu com os familiares de Jorge
Eduardo, que mora em Além Paraíba,em Minas Gerais.
“Fechamos mais um acordo.
Dessa vez com a família do Jorge
Eduardo. É uma satisfação enorme poder anunciar. Que Deus
abençoe esse família e cuide muito do Jorge Eduardo”, afirmou
RodrigoDunshee,vice-presidentegeral e jurídico do Flamengo.
Antes do acordo por Jorge
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ESPORTE

Eduardo, o Flamengojá haviaassinado com as famílias de Áthila
Paixão, Bernardo Pisetta, Vitor
Izaías e Gedinho, além do pai de
Rykelmo - a mãe, dele, no entanto, acionou a Justiça. Há, ainda,
quatro casos sem acerto, com as
famílias de Arthur Vinícius, Christian Esmério, Pablo Henrique
e Samuel Thomas. Assim, o clube tem seis indenizações fechadas em 11 negociações, senddo
queas conversasvêm sendo individualizadas.
Apesar dos acordos, o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro havia anunciado em junho que decidira denunciar oito
pessoas pelo incêndio no Ninho
do Urubu, em 8 de fevereiro de
2019, que causou a morte de dez
atletas das categorias de base do
clube, além de ferir três. (AE)
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Juventusvencecomgols
deCristianoRonaldo
A conquista do nono título
consecutivo do Campeonato
Italiano pela Juventus parece
ser uma mera questão de tempo. Ontem, o time abriu oito
pontos de vantagem na liderança, e a quatro rodadas do
fim, ao derrotar a Lazio por 2 a
1, em casa. E ainda viu CristianoRonaldo seigualara Immobile na artilharia da competição, amboscom 30 gols.
Ao fim da 34ª jornada, a Juventus soma 80 pontos, contra
72 da Inter de Milão, que só
empatou com a Roma no domingo. Já a Lazio, que chegou
a aparecer como principal
ameaça para a equipe de Turim antes da paralisação, caiu
de rendimento e está apenas
em quarto lugar, com 69, atrás
daAtalanta, com 71.

A etapa inicial da partida
em Turim foi equilibrada,
comcada time acertando a trave uma vez. A primeira foi em
um cabeceio de Alex Sandro,
que parou no poste. Depois,
Immobile, em chute rasteiro,
assustou a equipe da casa.
BOLA NA REDE
Os gols, então, ficaram para o segundo tempo. E Cristiano Ronaldo logo fez dois. O
primeiro saiu aos cinco minutos, em cobrança de pênalti.
Depois, aos oito, ele ganhou
um presente. Dybala roubou
a bola na intermediária após
erro de Luiz Felipe, avançou
na direção do gol e, de frente
para Strakosha, rolou para o
português fazer o segundo
gole fechar a conta. (AE)

