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esportes
LLPromessa é dívida, hein!

LLPROJEÇÃO

Vem aí a ‘SeleVascão’!

Candidato à presidência diz que clube terá contratações de impacto

A

lém dos interesses nos
astros Balotelli (atacante italiano do Nice, da
França), Ibrahimovic (atacante sueco do Milan, da Itália) e
Giovinco (apoiador italiano do
Al-Hilal, da Arábia Saudita), o
advogado Leven Siano, candidato à presidência do Vasco no
pleito que será realizado em novembro deste ano, revelou que
tentará trazer outras estrelas internacionais para a Colina.
Segundo ele, o volante marfinense Yaya Touré, que esteve
muito próximo de fechar com o
Botafogo, é um desses atletas que
poderão pintar em São Januário.
“No futebol, não existe coincidência. Se não foi para o Botafogo, é porque alguém impediu. Talvez seja próximo a
mim”, afirmou o candidato, em
entrevista à Fox Sports.
Leven Siano prometeu ainda que o volante Souza, cria do
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Vasco e atualmente no Al-Ahli,
da Arábia Saudita, voltará muito em breve para a sua casa.
“Diria que a chance dele vir
para o Vasco é 101%. A ideia é
trazê-lo o quanto antes. Não
sei estaria apto para o Carioca,
mas para o Brasileiro, sim. Ele
precisa de um time competitivo. Precisamos fazer com que
ele encerre a carreira feliz. A
ideia é trazê-lo para um bom
time”, prometeu o advogado.
Ampliação do Caldeirão
Em seu projeto também
consta uma repaginada no Estádio de São Januário, que teria a sua capacidade aumentada — de pouco mais de 21 mil
para 55 mil torcedores. “A gente
quer uma Arena, com camarotes, áreas de hospitalidade. Estou
pagando do meu bolso. Quem
ganhar, se quiser tocar esse projeto, o benefício é do Vasco”.

LLÉ SAUDADE QUE FALA, NÉ?

Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Samir lembra com carinho
do clube. Em entrevista ao jornalista Venê Casagrande, repórter
do MEIAHORA,no Youtube,o defensor da Udinese afirmou que
tem vontade de retornar ao Brasil e afirmou que prefere conquistar uma Libertadores pelo RubroNegro a uma Liga dos Campeões.
“Tenho vontade sim de voltar pra minha casa, mas primei-

ro quero realizar meus sonhos
na Europa. Agora meu próximo passo é ser convocado pela Seleção mais vezes, disputar
uma Copa do Mundo”, disse
Samir, que emendou: “Cara, as
pessoas podem até achar que é
uma resposta mentirosa. Mas
eu preferiria uma Libertadores
pelo Flamengo (a uma Liga dos
Campeões). É indescritível jogar
no Flamengo, é surreal”.

Lateral do
Lyon quer
o Fogão
em 2021
Rafael: ‘Chance é
de 70% ou 80%’.
Ele quer encerrar a
carreira no clube

LevenSianodissequeovolanteSouzatemchancesdevoltaraoclube

LLTÁ ANIMADO

Samir quer voltar Joia do Tricolor
ao Flamengo
sonha com ídolo
Zagueiro está na Udinese, da Itália
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Marcos Paulo projeta dupla com Fred
Cria das divisões de base do
Fluminense, o atacante Marcos Paulo, de 19 anos, já tenta se imaginar formando dupla com Fred, que está em vias
de retornar às Laranjeiras após
deixar o Cruzeiro via Justiça.
O atual camisa 11 promete
empenho para fazer de Fred o
artilheiro nato que sempre foi,
apesar de a fase ruim na temporada passada, que culminou com

o rebaixamento da Raposa à Série B do Campeonato Brasileiro.
“Fred é um grande jogador,
ídolo do clube e referência como
atacante. Todos no clube falam
muito bem dele, e, caso a vinda
dele se concretize, será um grande ganho para o nosso grupo”,
avaliou Marcos Paulo, que, no
entanto, pode ter seu desejo particular atrapalhado para uma
possível venda para o exterior.

Torcedor assumido do Botafogo, o lateral-direito Rafael, do
Lyon, da França, revelou que no
ano que vem pretende se transferir para General Severiano. Aos
29 anos e com contrato válido até
o meio de 2021, o jogador planeja
encerrar a carreira pelo Alvinegro.
Segundo Rafael, caso o Botafogo faça uma proposta, ele
não pensará duas vezes. “A
chance é de 70% a 80%, fácil.
Isso talvez não aconteça só se
o Botafogo não fizer uma proposta ou se tiver uma proposta
irrecusável da Europa. A chance é muito grande. É claro que
se o Lyon não quiser ficar comigo agora, me mandar embora para outro clube, as coisas
podem mudar. Mas se eu estiver aqui ainda e pensar em voltar, o Botafogo é prioridade. Se
chegar a proposta, nem penso”,
afirmou, em entrevista ao ‘Canal do TF’, no Youtube.
Cria da base do Fluminense,
assim como o seu irmão gêmeo
Fábio,lateral esquerdo do Nantes,
também da França,Rafael aguçou
o sonho da galera ao dizer que os
dois sonham em atuar juntos pela
equipe da Estrela Solitária.
“Rola muito esse papo entre a gente. Nosso sonho é terminar a carreira juntos, é jogarmos juntos novamente. Os
dois contratos terminam no
mesmo tempo. Imagina como
ia ser maravilhoso jogar junto num time que a gente torce
desde criancinha? Ia ser um sonho inexplicável para a gente”.

