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LLna saída, TIAGO REIS ENTROU embarcou
no ônibus do rio branco-es. ‘pode ficar se
quiser’, brincou um adversário

esportes

13

LLMAIS UMA PRA CONTA DO ‘PROFEXÔ’

LLVAI PINGAR?

Vascão vence amistoso

Ricaços
perto
do Bota

Em teste para o Brasileiro, Cruzmaltino faz 2 a 0 no Rio Branco-ES

N

o segundo teste durante
o recesso no Campeonato Brasileiro, o Vasco respondeu à expectativa da torcida
capixaba do clube e venceu o Rio
Branco-ES, ontem, por 2 a 0, no
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou a formação
que tem trabalhado para enfrentar o Grêmio, dia 13 de julho,
em Porto Alegre. Marcos Júnior
e Tiago Reis marcaram os gols da
vitória no amistoso.
Recém-contratado, Marquinho tem sido testado como titular, mas ‘faltou’ ao teste.
Com autorização para treinar
pelo novo clube, o apoiador
terá o contrato com o Athletico-PR encerrado oficialmente
hoje. Portanto, o Vasco optou
em não utilizá-lo.
O time começou o amistoso com Fernando Miguel, Pikachu, Henríquez, Ricardo Graça
e Danilo Barcelos; Raul, Richard e Marcos Júnior; Rossi,

Carlos Gregório Jr / Vasco

Marrony e Valdívia. No segundo tempo, Luxa trocou todas as
peças e escalou: Sidão, Cáceres
(Yan Sasse), Miranda, Werley e
Henrique; Fellipe Bastos, Lucas
Mineiro, Andrey e Bruno César; Talles Magno e Tiago Reis.
Empréstimo aprovado
A diretoria do Vasco obteve uma importante vitória nos
bastidores. Em reunião na sede
náutica da Lagoa, sexta-feira, o
Conselho Deliberativo aprovou a captação de um empréstimo, no valor de R$ 20 milhões,
para quitar dívidas acumuladas
desde 2017, como salários, férias e 13º de funcionários.
O montante também será
usado para acabar com o período de atrasos e honrar a folha
salarial de todo o clube até dezembro. O Conselho também
aprovou a redução da taxa de
adesão para a categoria de sócio do clube para R$ 750, que
dá direito a votar nas eleições.

Estudo sobre as
finanças do clube
está pronto

O

Rossi (E) abraça Marcos Júnior, autor de um dos gols do jogo-treino

LLQUE CONTINUE ASSIM

Fluminense vence jogo-treino
Tricolor encarou a Portuguesa da Ilha no CT da Barra: 2 a 1, de virada

S

e a intertemporada é importante para testar o
elenco para a sequência
das competições, o saldo do
Fluminense foi positivo. Ontem, no CT da Barra da Tijuca,
o Tricolor fez um jogo-treino
contra a Portuguesa da Ilha do
Governador e venceu por 2 a
1. Os gols foram marcados por
Brenner e Guilherme.
A atividade teve dois tempos de 50 minutos. A todo momento, o técnico tricolor Fer-

nando Diniz dava instruções e
realizava mudanças no time. A
Portuguesa abriu o placar no
primeiro tempo. No segundo,
toda a equipe foi modificada e
a virada aconteceu. Os gols foram marcados por Brenner e
Guilherme. A intertemporada
é particularmente importante
para a dupla, já que eles chegaram no meio do ano e não fizeram pré-temporada.
“Tenho me sentido bem
neste retorno aos treinos. Pa-

ra mim, tem sido muito importante, já que não fiz prétemporada com o elenco neste
sistema de jogo que é muito dinâmico, intenso. Jogo-treino
tem seu valor”, comentou Guilherme ao site oficial do clube.
“É bom marcar, dá confiança. Não deixa de ser um jogo.
(A Portuguesa) Foi uma equipe que nos mostrou dificuldade. Para nós que tentamos chamar a atenção do treinador e
buscar uma posição no time, é

importante treinar bem e fazer
gol”, completou.
John Kennedy brilha
John Kennedy foi o herói do
título do Fluminense na Taça
Guanabara Sub-17 ao fazer o
gol da vitória por 2 a 1 sobre o
Flamengo, nas Laranjeiras. Miguel abriu o placar para o Tricolor e Carlos Eduardo empatou. John Kennedy entrou no
segundo tempo e marcou seu
oitavo gol na competição.

s irmãos João e Walter Moreira Salles, das
famílias mais ricas do
Brasil, estão cada vez mais
perto de confirmarem a ajuda
milionária ao Botafogo. A dupla encomendou um estudo
junto a uma empresa de consultoria para entender melhor
a situação financeira do clube. A análise, elaborada pela
consultora ‘Ernst & Young’ está pronta, e deve ser apresentada aos dois empresários no
próximo mês. A informação é
do site Globoesporte.com.
O estudo demorou cinco
meses para ficar pronto, e eles
agora serão analisados pelos irmãos. Caso avaliem que é possível concretizar a ajuda financeira ao Botafogo, eles devem
se reunir com a diretoria e com
o Conselho Deliberativo.
João e Walter Moreira Salles, alvinegros apaixonados, já
bancaram, no ano passado, a
compra do Centro de Treinamento em Vargem Pequena. A
obra ainda está em andamento,
e o local deve abrir sete campos
de tamanho oficial.
Barroca na CBF
O técnico alvinegro Eduardo
Barroca participou na sexta-feira da primeira reunião de trabalho dos técnicos da Série A do
Campeonato Brasileiro. O evento, organizado pela CBF, promete discutir os rumos do mercado
de treinadores do país.“Encontro muito importante para discutir a evolução do futebol brasileiro”, comentou Barroca.

