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LLELEIÇÃO PARA PRESIDENTE NA COLINA

Leviano ou não?
Carta de crédito de Leven faz uma Selevascão

A

publicação do edital de
convocação para a eleição presidencial do Vasco,
amanhã,no formato online e presencial, na sede do Calabouço, no
Centro,foi marcada pela renúncia
da candidatura de Roberto Luiz
Leven Siano e Sérgio Frias. Como Alexandre Campello já havia
desistido de tentar a reeleição nos
moldes atuais, apenas Jorge Salgado e Julio Brant continuam no
páreo. No polêmico e confuso cenário político,o processo eleitoral
pode não acabar amanhã.
Candidato mais votado no
pleito realizado no último sábado, em São Januário, Leven en-

trou com recurso no Superior
Tribunal de Justiça para tentar
derrubar a suspensão da eleição,
em decisão do presidente da entidade, Humberto Martins. O
agravo interno foi registrado ontem e deve ser respondido hoje.
“Eleição só tem uma e nós vencemos com 234 votos a mais que o
segundo colocado. O Vasco não é
um circo e nós não somos palhaços. Temos a democracia e o respeito ao sócio do nosso lado.Já deu
Vasco”, postou Leven, no Twitter.
Como já afirmou ter crédito de
R$ 5 bilhões para investir no Vasco, o MEIA HORA montou um time dos sonhos de cerca de R$ 4,8

bilhões (segundo o transfermarkt): Neuer (R$ 116 milhões); Sergio Ramos (R$ 90 milhões), Van
Dijk (R$ 515 milhões),Varane (R$
451 milhões) e Davies (R$ 515 milhões); Pogba (R$ 515 milhões),
De Bruyne (R$ 773 milhões) e
Messi (R$ 644 milhões); Neymar
(R$ 824 milhões), Ribamar (R$ 5
milhões) e Cristiano Ronaldo (R$
386 milhões).“Se Romário quiser
treinar o Ribamar a fazer gols como ele, será bem-vindo”, brincou
Leven, durante a semana. Amanhã, contra o Sport, o técnico Sá
Pinto não terá Carlinhos, Castan,
Miranda e Ribamar, que estão
com coronavírus.

Ribamar testou positivo para o novo coronavírus e não joga amanhã

