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Hoje é dia de Rômulo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Sétimo reforço doVasco para a
sequência da temporada,Rômulo
será oficialmente apresentado pelo Vasco hoje. Campeão da Copa
de 2011 pelo clube de São Januário,o volante está de volta à Colina
após quase nove anos. Com aval
de Marcelo Cabo, chega para aumentar as opções do treinador e
a disputa no meio de campo com
outros volantes revelados pelo clube,como Bruno Gomes e Andrey.

Pressionado, Marcelo Chamusca tenta dar padrão ao Alvinegro
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Botafogo
não tem mais
chances de
avançar às
semifinais do
Campeonato
Carioca

em mais chances de avançar
às semifinais do Carioca, o
Botafogo fecha sua participação na primeira fase no domingo,diante do rebaixado Macaé,no
Nilton Santos.Em seguida,vai disputar a Taça Rio se continuar entre
os oito primeiros. De acordo com
o técnico Marcelo Chamusca, o
objetivo é utilizar este torneio como preparação para a Série B.
“Vamos trabalhar primeiro para recuperar os jogadores,tivemos
uma semana desgastante nos aspectos físico e emocional. Já estava conversando com o (Eduardo)
Freeland (diretor de futebol) no
vestiário sobre começar um planejamento. Vamos nos preparar
para o último jogo para terminar
bem,terminar vencendo,e depois
esperar a tabela.Nossa ideia é usar
os jogos como preparação, desde
que não precisemos ficar jogando e sem tempo de treinar. O que
mais precisamos hoje é treinar, é
a maior necessidade nossa”, disse.
Ainda de acordo com o treinador, o seu maior desafio no
momento é conseguir dar um
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padrão consistente de jogo ao
Alvinegro, que, até aqui, tem se
mostrado uma equipe muito
frágil contra qualquer adversário. Pressionado no cargo, o treinador sabe que tem pouco tempo para conseguir resultados
mais satisfatórios.
“Se tem uma coisa positiva em tudo isso de negativo é

O ALVINEGRO
AINDA AGUARDA
UMA DEFINIÇÃO
SOBRE O ATACANTE
RAFAEL MOURA
que teremos um pouco mais
de tempo, para começar a Série B numa condição melhor e
com um conhecimento maior
do grupo”, concluiu Chamusca,
que aguarda um desfecho positivo para a contratação do atacante Rafael Moura, de 38 anos.

RÔMULO FECHOU
CONTRATO POR
PRODUTIVIDADE
ATÉ O FINAL DE
DEZEMBRO
Rômulo, de 31 anos, já treina no CT do Almirante desde
sexta-feira. Depois de passagens bem apagadas com as camisas de Flamengo e Grêmio,
o jogador é mais uma aposta
da diretoria para a disputa da
Série B do Campeonato Brasileiro, em especial. Assim como

O volante retorna a São Januário depois de nove temporadas

a maior parte dos sete reforços,
o reforço assinou um contrato
por produtividade, com validade até dezembro.
Eliminado na Taça Guanabara, o Gigante da Colina marcou
a reapresentação do grupo para

amanhã, no CT do Almirante, na
Cidade de Deus.À espera da regularização, Rômulo vive a expectativa de fazer a reestreia pelo Vasco
contra o Resende, no sábado, em
São Januário, pela última rodada
do primeiro turno.

