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LLCOM DORES NO JOELHO, O GOLEIRO MARTÍN
SILVA NÃO será RELACIONADO CONTRA O
CEARÁ. FERNANDO MIGUEL SEGUE NO TIME

esportes

LLCONFIANÇA EM ALTA

‘O Vasco não vai cair’
Apesar da situação delicada, zagueiro Werley acredita na permanência na Série A

M

esmo com o sinal de
alerta piscando intensamente em São Januário, o zagueiro Werley tenta manter a calma às vésperas
de um final de semana decisivo
para o futuro do Vasco na elite do Campeonato Brasileiro.
Atual 15º colocado, com 42
pontos, dois a mais que o primeiro clube dentro do Z-4
(América Mineiro), o Gigante
da Colina precisa apenas empatar com o Ceará, domingo,
em Fortaleza, para se safar de
um novo rebaixamento.
“O Vasco não vai cair, tenho
certeza. Pelo trabalho que vem
sendo feito, pelo esforço do
professor Alberto (Valentim) e
da diretoria. Tenho certeza que
vai dar tudo certo”, afirmou o
defensor, inflado de esperança.
Nem mesmo o fato de o Vasco não ter vencido uma partida sequer fora do Rio de Janeiro deixa Werley bolado. Com
o Vozão livre do risco de queda, o zagueiro entende que o
time comandado pelo técnico
Alberto Valentim tem condições de encerrar a sua participação no Brasileirão deste ano
em grande estilo. Será mesmo?
“Um empate salva, mas três
pontos fecham a nossa temporada com total dignidade. Estamos numa situação que ninguém aqui almejava, porém
ainda temos a chance de conquistar uma vaga para a Sul-Americana. Estamos trabalhando bem e vamos chegar fortes
no domingo”, destacou Werley.
De acordo com as projeções
do site Chance de Gol, o Vasco
tem no momento 7,1% de possibilidade de se classificar para
a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Já o risco de
queda para a Segunda Divisão
está em torno de 8,2%.
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O zagueiro Werley quer encerrar o ano com vitória: ‘Um empate salva, mas três pontos fecham a nossa temporada com total dignidade’

Empresário do volante Alex Santana confirma sondagem
LLEspeculado como possível reforço do Vasco para a disputa
da próxima temporada, o volante Alex Santana, destaque
do já rebaixado Paraná, realmente recebeu sondagens de
dirigentes ligados ao clube da
Colina. Quem confirmou foi o

empresário do jogador, Renato
Figueiredo, que, inclusive, deixou claro que a prioridade de
momento é negociar o atleta
com o mercado internacional.
“Estamos em contato com
a direção do Inter analisando
sondagens que chegam pelo

Alex. Houve, sim, sondagens
(Vasco e Botafogo), mas a nossa ideia inicial é negociá-lo para fora do país”, em um contato
rápido com a Revista Colorada.
Aos 23 anos, Alex Santana
tem os seus direitos econômicos
ligados ao Internacional,mas,ao

que tudo indica, o clube do Rio
Grande do Sul não conta com ele
para 2019. No Brasileirão deste
ano, o volante esteve em campo
pelo Paraná em 27 partidas.Outro nome especulado no Vasco é
do apoiador venezuelano Guerra, reserva do Palmeiras.

