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LLREFORÇO PARA O BRASILEIRO E A SULA

‘Hoje realizo um sonho’
Zagueiro Jadson, que estava em Portugal, chega ao Vascão e exalta história do clube

N

a zona de rebaixamento
do Brasileiro, o Vasco quer
provar que não está à deriva. Além da urgente mudança
de atitude cobrada pelo técnico
Ricardo Sá Pinto, o Cruzmaltino
pode ter novidades na abertura do
returno contra o Sport,sábado, às
16h30, na Ilha do Retiro. Oficializado como reforço até o fim da
competição,em fevereiro de 2021,
o zagueiro Jadson teve o nome publicado no Boletim Informativo
Diário da CBF e está à disposição.
“Na minha infância, em Natal,
ouvi e vi muito sobre o Vasco da
Gama. Histórias de craques, jogos decisivos e principalmente de
uma torcida apaixonada. Hoje eu
tenho certeza que realizo um sonho. Cheguei no Caldeirão e não
vejo a hora de estrear com a camisa do Cruzmaltino”, disse Jadson.
Indicado pelo técnico português, o defensor, de 29 anos e
1,86m, é um velho conhecido de
Sá Pinto,que acompanhou de perto sua trajetória como capitão do
Portimonense,de Portugal.Revelado pelo América-RJ,Jadson teve
uma passagem pelo Bonsucesso
antes da transferência para a Europa. De volta ao Rio, não esconde a alegria pela primeira grande
chance na carreira no Brasil.
Com a semana livre para treinar, Sá Pinto terá rara oportunidade de trabalhar e emplacar
possíveis mudanças. Na defesa, a
formação com três zagueiros (Miranda, Ricardo Graça e Leandro
Castan) agradou nos dois últimos
jogos (Caracas 0 a 0 e Palmeiras 1 a
0),mas Jadson pode ser testado na
vaga de Miranda ou Graça.
Jadson é o quinto reforço para
o Brasileirão, após o lateral-direito Léo Matos (PAOK-GRE),o volante argentino Leonardo Gil (Al
Ittihad-ARA),e os atacantes Gustavo Torres (Nacional-COL) e Toko Filipe (Louletano-POR).

Divulgação/Portimonense

Leven garante
Martín Benítez
LLUm dia após o presidente Alexandre Campello revelar a suspensão da negociação pela compra do meia Martín Benítez, o
advogado Leven Siano, que no
sábado foi eleito o próximo presidente do Vasco (a Justiça suspendeu o pleito,remarcando nova votação para este sábado,via sistema
online),se reuniu com o empresário do jogador,Adrian Rafael Castellano, e apresentou as garantias
bancárias para sacramentar a permanência do ‘Ben 10’. Segundo a
Rádio Tupi, a compra será sacramentada junto ao Independiente
-ARG assim que Leven for mesmo
oficializado como novo presidente, por cerca de R$ 22 milhões pelos 60% dos direitos do meia.

Campello e
Euriquinho
Filho do ex-presidente Eurico
Miranda, Euriquinho bateu boca com o atual mandatário, Alexandre Campello, pelo Twitter.
Tudo teve início quando Euriquinho afirmou que Campello
selaria ontem um acordo com
Jorge Salgado, candidato pela chapa Mais Vasco. Campello
respondeu chamando Euriquinho de ‘desempregado’. Os ataques continuaram e Euriquinho
o acusou de ser “golpista barato”.“Vem para guerra, Campello!
Mas explica tudo. Como foi todo
o acordo, aonde foi feito, quem
participou e por fim de quanto foi a garantia financeira! Vou
adorar falar sobre isso! O golpe
teve preço”, escreveu Euriquinho.
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Jadson, de 29 anos e 1,86m, é um velho conhecido de Sá Pinto, que o acompanhou no Portimonense

