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LLBATEU O MARTELO!

Salgado derrota Leven
Eleição do dia 7 de novembro é anulada e Vascão define o seu presidente eleito

E

Divulgação

Cano está
encantado
Dos 41 gols do Vasco na temporada, 21 são do atacante Germán
Cano. Em entrevista à ESPN, o
jogador falou da fase do clube e
do momento pessoal na carreira. “Há um tempo atrás, eu não
esperava tudo que estou vivendo aqui no Vasco. É muito difícil
fazer todos esses gols, creio que
isso acontece pelo trabalho diário, em casa, no CT. Não é um
peso não (a importância de ser o
‘salvador’ do time). Me trouxeram para fazer gol e é o que vim
fazer, ajudar o Vasco com meus
gols. Não tenho peso. Me encanta ajudar o Vasco fazendo gols,
que é o que gosto de fazer, espero
seguir assim da mesma forma”,
encerrou o argentino de 32 anos.

LL

Roupeiro do
sub-20 morre
Morreu
ontem Luiz
Henrique,
roupeiro do
time sub-20
do Vasco. O
funcionário
morreu aos
51 anos por complicações cardíacas causadas pela Covid-19.É o segundo profissional que falece por
decorrência do vírus neste mês no
clube. No início de dezembro, o
enfermeiro Miro, que trabalhava
em São Januário, também morreu. Luiz estava no Vasco há três
anos e já havia trabalhado no Botafogo durante longo período. Os
atletas o chamavam carinhosamente de Henricão.
LL

Salgado vai tentar manter Benítez. Especula-se que Rodrigo Caetano pode substituir André Mazzuco

finalista da Copa do Brasil Sub-20
Rafael Ribeiro/Vasco

OS MENINOS da Colina venceram oAtlético-MG por 1 a 0, ontem,
em São Januário, e farão a final da
Copa do Brasil Sub-20 contra o Bahia.O gol foi marcado por Gabriel Pec,
aos 22,após tabelar com MT e tocar
na saída do goleiro. O time: Cadu;
Caio Eduardo, Zé Vitor, Menezes e
JP Galvão; Caio Lopes, Marcondes
(Rodrigo) e Laranjeira (Andrey);João
Pedro (Figueiredo), MT (Arthur) e
Gabriel Pec (Marcos Dias).

LL

Divulgação

m julgamento virtual,o colegiado da 1° Câmara Cível do
Rio invalidou ontem a eleição do Vasco ocorrida presencialmente no dia 7 de novembro.Com
isso, Leven Siano não é mais presidente sub judice e passa a valer
apenas o pleito do dia 14 de novembro, vencido por Jorge Salgado,que concederá entrevista coletiva e presencial na segunda-feira.
“Torcida vascaína, agora sim.
Vamos olhar para o futuro.E o futuro do Vasco começa agora, com
a assinatura da Justiça.Agradeço a
todos que estiveram comigo nessa
caminhada, a todos da @muitomaisvasco, e a todos os sócios que
votaram nas duas eleições. Agradeço também ao (os concorrentes) Leven, Julio Brant, Alexandre
Campello e Sérgio Frias,que como
eu se apresentaram para servir ao
Vasco nesse próximo triênio. Vamos juntos colocar o Vasco onde
ele deve estar.No topo.Como clube e como time”,afirmou Salgado.
O presidente eleito já conversou com o atual (Campello) para
dar seguimento à transição e tentará prorrogar o empréstimo do
meia Martín Benítez.Especula-se
que o ex-diretor vascaíno Rodrigo Caetano, de saída do Inter-RS,
pode substituir André Mazzuco.
Já Leven reconheceu a derrota:
“Sou uma pessoa de palavra, portanto acato o resultado como eu
mesmo propus. O Vasco não merece mais indefinição (...).Isso apenas causaria tumulto e mais frustração e meu objetivo foi sempre
dar alegria ao torcedor, de forma
que eu não vou alimentar esperanças não realizáveis (...).É estranho
que o clube tenha um Presidente que não me derrotou, mas lhe
desejo sorte. Neste momento me
aposento da política do clube.”
Os ídolos Edmundo, Felipe e
Pedrinho estão entre os 150 conselheiros eleitos do Vasco.

