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Tem reforço no Vascão
Zagueiro Jadson, de 29 anos, estava em Portugal e chega com aval do técnico Pinto

H

á oito rodadas sem vencer
no Brasileiro, o Vasco corre contra o tempo e aproveita os últimos dias da janela de
transferências, que vai fechar na
segunda-feira. Com os jovens talentos Miranda (1,82m) e Ricardo
Graça (1,83m) como opções para
atuar ao lado do capitão Leandro
Castan (1,86m), o clube elevou a
estatura da zaga e acertou ontem a
contratação por empréstimo até o
fim do Brasileirão do zagueiro Jadson, de 29 anos e 1,86m. Ex-capitão do Portimonense,de Portugal,
o defensor chega ao Rio hoje com
o aval do técnico Ricardo Sá Pinto.
Depois de cinco anos anos na
Europa, Jadson está empolgado
com a chance de voltar para casa.
Potiguar, o zagueiro iniciou a carreira no América-RJ e teve uma
passagem pelo Bonsucesso antes
da transferência para Portugal,em
2015.Pelas redes sociais,ele se despediu da torcida, mas empolgado
com a nova fase.
“Vivemos coisas incríveis,vivemos juntos! Foi minha primeira
vinda à Europa. Era uma incerteza. Era um sonho. Virou verdade.
Virou uma vida. Aqui construí

amigos, construí histórias e ainda
mais, construí uma família. Vivi
uma verdade de vitórias e derrotas. De aprendizado e evolução.
Até braçadeira de capitão eu tive
a honra de ter em meus braços,
pela primeira vez na vida”, afirmou o zagueiro, que completou:
“A sensação é de dever cumprido
e com muita gratidão no coração.
Tenham a certeza que o Portimonense e Portimão estarão comigo

Divulgação/Portimonense

jogos pela sula
com o Defensa
y Justicia: 26/11,
na Argentina,
e 3/12, no Rio
sempre. Para sempre Malta.”
Antes de Jadson, chegaram o
volante argentino Leo Gil (Al Ittihad, da Arábia Saudita) e o lateral-direito Léo Matos (PAOK,
da Grécia), além do colombiano
Gustavo Torres (Atlético Nacional
de Medellín) e do angolano Toko
Filipe, ambos atacantes.

Argentino fica mais distante
LLDesde a saída de Bruno César,
que foi emprestado ao Penafiel,de
Portugal, a direção do Vasco pretende preencher a lacuna deixada
na criação do meio-campo.Além
de um armador, uma peça de reposição para o ataque segue em
pauta. Um dos nomes pretendidos é o atacante Maximiliano Lovera, do Olympiakos, da Grécia.
O argentino viria para ocupar a
vaga deixada por Guilherme Parede,que retornou ao Talleres-ARG.

Porém, apesar do desejo de contar com o jogador por empréstimo até o final de 2021, os europeus não pretendem negociá-lo.
Na temporada passada, o Olympiakos contratou o atleta, de 21
anos, por 3 milhões de euros (cerca de 19 milhões) junto ao Rosário Central,daArgentina.Ele é um
atacante, que atua pelos lados, e já
teve passagem pela seleção de base.
Em 2019,fez dois gols em 29 partidas pela equipe grega.
Jadson se despediu do Portimonense, onde atuava desde 2015

Negócio melou
com Guzmán
O Vasco apresentou uma proposta de empréstimo até o fim
de 2021 pelo meia Yeison Guzmán, do Envigado, de 22 anos,
mas os colombianos recusaram,
pois desejam vendê-lo de forma
definitiva. Outra negociação que
melou foi com o meia Patrick, do
Grêmio, de 21 anos. Já o meia-atacante ganês Latif Blessing não
foi liberado pelo Los Angeles FC
(EUA), assim como não houve
acordo pelo lateral-direito/ponta equatoriano Antônio Valencia. Na quarta-feira passada, o
Vasco entrou em acordo com o
Independiente-ARG para comprar o meia argentino Martín
Benítez, de forma parcelada.
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Torcedores e
investidores
Um acordo de parceria com a
MBDA, empresa do Mercado
Bitcoin, já deu R$ 10 milhões ao
Vasco e vai permitir ao torcedor se
tornar um investidor.Serão vendidos tokens (moedas digitais que
representam ativos reais),com valor inicial de R$ 100.Cada um desses tokens representará uma parte do que o clube tem a receber via
mecanismo de solidariedade de
12 atletas formados no clube. A
expectativa do clube é arrecadar
R$ 50 milhões,tendo em vista que
terão disponíveis 500 mil tokens à
venda. O torcedor que comprar
um token fará um investimento
e receberá o rendimento quando
houver negociação dos jogadores.
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