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LLPROJETO 2020 NO VASCÃO

Luxa é a prioridade
Técnico e presidente Campello têm reunião marcada para discutir renovação

N

ão é apenas a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro que o Vasco mira. Em 11º lugar, com 38
pontos ganhos, o clube olha para a frente, principalmente em
2020. Grande responsável pela
ressurreição da equipe na competição, Vanderlei Luxemburgo
está na lista de prioridades do
presidente Alexandre Campello.
Com contrato até dezembro,
o técnico se reunirá com o mandatário esta semana para abrir a
negociação para a renovação do
vínculo e iniciar o planejamento
para o próximo ano.A tendência
é o acerto, e o desejo das duas partes pode acelerar esse processo.
Afinal, o treinador é querido no
clube e na arquibancada. Depois
de assumir o Vasco na lanterna,
Luxemburgo colhe os frutos e o
reconhecimento por tê-lo colocado na rota do G-6, com sete pontos de distância da zona de classificação para a Libertadores. O
empate com o Ceará fez a equipe
cair da quarta para a sétima melhor campanha do returno, com
15 pontos, mas embolada com os
demais e, portanto, viva.
Em meio à crise financeira,
Luxa blindou o grupo, que se fechou e deu um voto de confiança
à diretoria, mesmo com os salá-

TRABALHO DO
TREINADOR
DESPERTOU
INTERESSE DE
OUTROS CLUBES
correntes, como o Internacional.
O desejo, porém, é seguir na Colina.Atualmente, o Vasco tem 1%
de risco de queda e 1% de chance
de ir à Libertadores, em 2020, segundo o site Infobola.
Sem abrir mão da experiência,
o treinador deve continuar a garimpar a base do Vasco. Com a renovação encaminhada até 2023 e
multa de 50 milhões de euros (cerca R$ 220 milhões), Talles segue
como a maior aposta para 2020.

Novos sócios são aprovados
LLDerrotado no Conselho Deliberativo, o presidente Alexandre
Campello foi obrigado a aceitar
1.300 novos sócios, que estavam
com os pedidos em análise ou recusados, entre eles ídolos como
Sorato, autor do gol do título brasileiro de 1989, e Mauro Galvão,
capitão na conquista da Libertadores de 1998.Como os postulantes têm direito a voto na eleição de

REGINALDO PIMENTA

rios atrasados.Em campo,a equipe ganhou padrão. Nos bastidores, o treinador ainda usou sua
influência para atrair reforços
como Richard e Guarín e revelar
joias do quilate de Bruno Gomes
e Talles Magno, este com a Seleção sub-17.
Com o bom trabalho no Brasileiro, o treinador superou a desconfiança da torcida, dos críticos
e até despertou o interesse de con-

2020, Campello recusou as novas
propostas na categoria sócio-geral,
mesmo mediante o pagamento de
R$ 750. O dirigente levantou suspeita de ‘mensalão’, pois os mesmos proponentes (sócios antigos)
assinaram fichas de muitos candidatos. Quem deixou de pagar as
mensalidades em meio à polêmica precisará quitar o débito para
se tornar oficialmente sócio ativo.

Luxemburgo (E) e Alexandre Campello: afinação em torno dos objetivos do Gigante para 2020

Clássico do Carioca Feminino tem caso de racismo
LLO clássico foi no último sábado, no Estádio Nivaldo Pereira,
em Nova Iguaçu. No entanto,
o ato racista de uma torcedora
ainda ecoa após o fim do duelo
entre Vasco e Fluminense, que
venceu por 3 a 2 o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Paola
Rodrigues, árbitra assistente,
foi chamada de ‘macaca’ por

outra mulher, torcedora cruzmaltina, não identificada.
O árbitro Alexandre Cardoso Rodrigues Junior registrou o
incidente na súmula. Ainda assim, a equipe de segurança do
Vasco foi acionada para conter as ofensas e remover o grupo de torcedores da arquibancada, perto da bandeirinha. A
Ferj repudiou o episódio, enca-

minhado ao Tribunal de Justiça
Desportiva do Rio.
Como prevê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva,
o Vasco corre o risco de punições, como a perda de pontos
de uma partida, além do pagamento de multa que varia entre
R$ 100 a R$ 100 mil. A torcedora pode ser banida dos jogos
entre 120 a 360 dias.

