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LLA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
(CBF) CONFIRMOU ONTEM O CLÁSSICO COM O
FLAMENGO, DIA 17 DE AGOSTO, PARA BRASÍLIA

esportes

LLPRECISA-SE DE CENTROAVANTE

Nova investida pelo 9
Vasco fará outra tentativa pelo atacante Arthur Cabral, sem espaço no Palmeiras

A

pertado por causa das dívidas, a diretoria do Vasco
passou a olhar com carinho
para o mercado nacional em busca de um centroavante que atenda aos desejos do técnico Vanderlei Luxemburgo,que ainda espera
receber um homem de área.
O Gigante da Colina estuda
a melhor maneira de fazer uma
nova investida pelo atacante
Arthur Cabral, que está sem espaço no Palmeiras. O jogador,
de 21 anos e 1,86m, acha muito
interessante defender o Vasco,
mas o Verdão segue taxativo na
postura de não liberá-lo. Antes
do Porco,‘Rei Arthur’ fez 30 gols
em 84 jogos pelo Ceará, que tenta levá-lo de volta.
As esperanças de êxito se renovaram após os paulistas fecharem com Luiz Adriano, ex-Spartak Moscou,da Rússia,e Henrique
Dourado, ex-Fluminense, Flamengo e que veio por emprestado pelo Henan Jianye, da China,
até o fim deste ano.
De acordo com informações
do site Globoesporte.com, um
nome estudado recentemente foi o do atacante argentino
Franco Di Santo, atualmente li-

Cesar Greco/Palmeiras

vre após encerrar contrato com
o Rayo Vallecano, da Espanha,
em junho. Porém, os valores pedidos pelo centroavante foram
considerados fora da realidade
financeira do Vasco.
Ainda segundo o portal, na
semana passada, a cúpula de futebol chegou a acionar mais uma
vez os representantes de Di Santo, mas os valores para abrir negociação não diminuíram e as
chances esfriaram de vez.
Daqueles que foram especulados na Colina, o equatoriano
Anangonó,ex-LDU,foi o que esteve mais perto de acertar.Apesar de
ter curtido a possibilidade de atuar
no futebol carioca,o jogador recebeu uma oferta irrecusável de um
clube da China e decidiu aceitá-la.
Anangonó estava dentro do
perfil desejado pela diretoria: um
jogador de presença de área, forte
e bom na bola aérea. A comissão
técnica que um centroavante de
referência, capaz de atuar centralizado e oferecer novas opções táticas a Luxemburgo.No momento,
o comandante conta apenas com
o jovem Tiago Reis, Ribamar, que
não será mais aproveitado, e a revelação Talles Magno.
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PROCESSO E-27/046/15/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABRIGO (AGASALHO) MONTANHISTA
DATA DE ABERTURA: 13/08/2019, às 09h30min.
DATA ETAPA DE LANCES: 13/08/2019, às 10h.
PROCESSO E-27/042/31/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS
DE SMART TV DE LED
DATA DE ABERTURA: 15/08/2019, às 09h.
DATA ETAPA DE LANCES: 15/08/2019, às 09h30min.
Os
Editais
encontram-se
à
disposição
dos
interessados
no
site:
http://www.compras.rj.gov.br, podendo ser retirados, de forma impressa, na
Coordenação de Licitações e Contratos/DGAF/SEDEC, sito à Praça da República,
45 – Centro – RJ, de 2ª a 5ª feira, das 08:00 às 17:00 horas, e 6ª feira, das 08:00 às
12:00 horas. Informações pelos Tels. (21) 2333-3084 / 2333-3085 ou pelo e-mail:
pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.

Arthur Cabral, de 21 anos e 1,86m, estreou no Brasileirão deste ano justamente diante do Vasco

Kléber Andrade é o ‘Caldeirão’ em Cariacica
LLAtravessando um bom momento, com três vitórias e um
empate nas últimas cinco partidas, o Vasco enfrentará o CSA,
domingo, às 19h, no Estádio
Kléber Andrade, em Cariacica
(ES). Se vencer, poderá até encerrar a rodada na zona de classificação para a Sul-Americana
de 2020.Em virtude de uma tro-

ca de refletores, o time não poderá atuar em São Januário, onde tem aproveitamento de 79%
este ano. Mas em Cariacica os
números também são positivos:
em oito jogos desde 2016, obteve cinco vitórias (1 a 0 Boavista,
1 a 0 Paraná, 4 a 3 Boavista, 2 a 0
Serra-ES e 2 a 0 Rio Branco-ES),
um empate (1 a 1 Sampaio Cor-

rêa-MA) e duas derrotas (Atlético-GO 2 a 1 e Cabofriense 2 a 0),
o que simboliza a conquista de
67% dos pontos possíveis.
Destaque do CSA, o goleiro
Jordi não poderá atuar. Além
de ter recebido o terceiro cartão
amarelo, ele pertence ao Vasco.
O técnicoArgel Fucks vai escalar
João Carlos em seu lugar.

