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LLNO ESTÁDIO NILTON SANTOS, OS JUNIORES
DO VASCO FICARAM NO 2 A 2 CONTRA O
BOTAFOGO, ONTEM, PELA TAÇA RIO SUB-20

esportes

LLNA CONTA DO PRESIDENTE
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LLoferta de 8 milhões de euros

Maxi explica por Fla negocia
com a Roma
que saiu do Vasco
Atacante disse que negocia com clubes da Série A

F

ora do Vasco desde o final
de maio, o atacante Maxi
López colocou na conta
do presidente Alexandre Campello o fim de sua passagem pelo clube de São Januário.
Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o
argentino ainda afirmou estar
negociando com outros clubes
da elite do futebol brasileiro,
mas sem revelar quais seriam
os possíveis interessados.
“Fui ao Vasco porque foi um
momento em que senti que tinha que mudar. Muitas vezes
acontece comigo. Eu tinha outro
ano de contrato,mas o presidente
(Campello) não manteve sua palavra comigo sobre o projeto e eu
saí.Agora procuro um novo desafio. Dois ou três clubes da Série A”,
destacou Maxi, que tem mantido
a forma física por contra própria.

Aos 35 anos, o jogador disputou 38 partidas pelo Gigante da
Colina e marcou 11 gols — sete
em 2018 e quatro em 2019. Na
atual temporada, o atacante argentino teve problemas com a balança e acabou perdendo o posto
de titular absoluto,o que também
o deixou chateado com o Vasco.
Vitória em amistoso
No último teste do time antes da retomada do Campeonato Brasileiro, dia 13, contra
o Grêmio, no Sul, o Vasco venceu o amistoso contra o Foz do
Iguaçu, no sábado, por 3 a 1. O
atacante Valdívia, duas vezes, e
o lateral-direito Yago Pikachu
marcaram os gols do compromisso. O grande destaque mais
uma vez foi Valdívia, que parece estar reencontrando o bom
futebol dos tempos de Inter.

Rafael Ribeiro / Vasco

Maxi López culpa Campello

rapidinhas...

Muriel não pensou duas
vezes em fechar com o Flu
LLNovo goleiro contratado
pelo Fluminense, Muriel
destacou que, ao tomar conhecimento da proposta do
Tricolor das Laranjeiras, não
demorou muito a se decidir.
O jogador, que é irmão do
também goleiro Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, e da Seleção, está com 32 anos e defendia o Belenenses, de Portugal.
“Além do próprio Belenenses, que não queria que eu
saísse, outras propostas foram

bem interessantes, mas quando o Fluminense fez o primeiro contato,fiquei extremamente lisonjeado porque é um dos
clubes gigantes e tradicionais
do Brasil. Não pensei duas vezes em fechar com o clube e estou extremamente feliz”, afirmou o goleiro,em entrevista ao
site Globoesporte.com.
Segundo a Rádio Brasil,
Muriel será apresentado oficialmente amanhã. Ele assinou
com o Flu por três anos e meio.

CT do Fogão
tá paradão
LLEm profunda crise financeira, o Botafogo não consegue recursos para avançar nas obras do Espaço
Lonier, na Zona Oeste,
que será o futuro Centro de
Treinamento do clube. Segundo o site Globoesporte.
com, as melhorias e adaptações no local ainda estão
no primeiro estágio de seis
previstos e a continuação
depende de recursos, algo
que o Alvinegro não tem.

Rubro-Negro tenta trazer da Itália
o volante Gerson, ex-Fluminense

A

diretoria do Flamengo
conta com a vontade do
volante Gerson,ex-Fluminense,para convencer a Roma,da
Itália, a aceitar negociá-lo. Ele viajou ontem para a capital do país
para se reapresentar ao clube.
O Rubro-Negro teria feito
uma oferta oficial na casa de oito
milhões de euros (R$ 34 milhões)
por 70% dos direitos do jogador,
mas os italianos estariam pedindo 15 milhões de euros (R$ 64,3
milhões) para negociar 100%.
Gerson já manifestou o interesse em voltar ao futebol brasileiro para defender o Flamengo, visando sobretudo a uma
chance na Seleção Brasileira.

Ao mesmo tempo, o volante também já deixou claro que
não vai bater de frente com os
dirigentes da Roma. Ou seja,
tentará sair na base da conversa.
Com a abertura recente da
janela de transferências na Europa, a Roma não tem pressa para concluir essa transação, uma
vez que tem nas mãos uma proposta do Dínamo de Moscou,
da Rússia no valor de 10 milhões de euros (algo em torno
dos R$ 45 milhões) pelo mesmo
percentual que o Flamengo oferece. As partes, no entanto, acreditam que a recusa inicial é só o
primeiro capítulo de uma longa
rodada de negociações.

