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Estreia de Victor
agrada Barroca
Técnico faz elogios ao atacante, que entrou na etapa
final contra o Cruzeiro e mostrou serviço no Mineirão
O empate sem gols diante
do Cruzeiro, no último fim
de semana, mostrou um Botafogo com qualidades na
parte coletiva, mas nem tanto na parte individual. Apesar disso, um jogador deixou
boa impressão no técnico
Eduardo Barroca, por se tratar de uma estreia. O atacante Victor Rangel entrou no
segundo tempo e, mesmo
sem balançar as redes, conseguiu participar bem.
— Entendo que Victor entrou muito bem, segurando
as bolas e ganhando as bolas
pelo alto. Entrou ativo, marcando e ajudando na com-

pactação. Isso deu mais alternativas para o Diego
(Souza), que estava jogando
de meia, poder jogar para
frente. Entendo que essa
mexida fez a gente crescer e
ganhar mais profundidade.
Tanto que, na parte final, tivemos três chances que poderíamos ter feito o gol —
destacou o comandante.
Victor Rangel tem 29
anos. Marcou seis gols em 21
partidas disputadas pelo
CRB na atual temporada.
Já o xará do atacante,
Victor Lindenberg, está de
saída do Alvinegro. O lateral-esquerdo de 21 anos via-

jou a Pernambuco ontem
para assinar o empréstimo
junto ao Santa Cruz até o fim
do Brasileirão da Série C.

CARLI LIDERA VESTIÁRIO
Fora de campo, o silêncio
dos jogadores continua. Internamente, porém, o clima
é de muita união, apesar dos
dois meses de salários atrasados. Antes do jogo contra
o Cruzeiro, o capitão Joel
Carli pediu a palavra.
— Bora! Vamos defender
a nossa posição, vamos querer mais, um time que briga
em cima sempre tem que
querer mais! — discursou.

Neymar vai ao PSG dizer
que não quer mais ficar
Neymar voltou a Paris,
mas não escondeu que quer
sair. Pelo contrário, deixou isso claro. Ao menos é o que publica o jornal “Le Parisien”.
Segundo o veículo, o atacante
voltou a manifestar seu desejo
de deixar o PSG ainda na atual janela de transferências.
Em uma reunião de alguns
minutos com o diretor técnico
Leonardo, o jogador não chegou a mencionar o Barcelona,
mas disse que não pretende
jogar mais na França.
Procurado pelo jornal, o
PSG não se manifestou. Na
verdade, o clube não acredita que o Barça tenha tanta
bala na agulha assim para
investir na contratação de
Neymar. O time catalão acabou de investir 120 milhões
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Atacante de 29 anos mostrou qualidades no último jogo

AVALIAMOS
Joias antigas de ouro e platina, canetas, moedas
antigas, pratarias, peças de coral, colar de pérolas,
cédulas, Marﬁm, Relógios.
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EDIFÍCIO PATRIARCA

SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Brasileiro mantém a forma, enquanto decide seu futuro

de euros na contratação de
Griezmann e também adquiriu o meio-campista De
Jong por 75 milhões de euros. As duas aquisições somam 195 milhões de euros
(cerca de R$ 825 milhões) e
deixam o Barça sem condições de desembolsar ainda

mais por outro jogador.
Hoje, Neymar deve continuar seu tratamento em um
hospital de Paris, enquanto o
resto do time viaja para amistosos contra o Dynamo Dresden, Nuremberg e Inter de
Milão. Não se sabe se o brasileiro vai estar em campo.

EDITAL

O Sindicato Estadual dos Proﬁssionais de Educação do
Rio de Janeiro (SEPE-RJ) convoca os professores e funcionários administrativos da rede estadual de Educação,
que estavam na ativa no ano de 2002, a procurar a sede do
sindicato mais próxima (Sepe Central, núcleo ou Regional)
para se habilitarem na execução da ação da gratiﬁcação do
Programa Nova Escola de 2002. O prazo para a habilitação
irá até o dia 30 de agosto de 2019. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone do Sepe-RJ: (21) 2195-0450.

