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ESPORTES

PRÓXIMOS JOGOS
Dia
Amanhã
Macaé
Time
Dia
29/05
VilaTime
Nova

L FOGÃO BUSCA HOMEM-GOL

00h00
18h
00h00
A definir

PRÓXIMOS JOGOS
Dia
Amanhã
Madureira
Time
00h00
11h05
Dia
Quarta
Santa
Time
Fe-COL 00h00
21h

L FLUZÃO ENCHE OS COFRES

Anselmo Ramon
está mais perto

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Atacante não participa de treino da Chapecoense

O

atacante Anselmo Ramon, de 32 anos, não participou ontem do treino da
Chapecoense e está fora da partida contra o Hercílio Luz, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. O atleta já
tem um acordo verbal com o Botafogo quanto ao salário e ao tempo de contrato (dois anos), mas
resta os dois clubes se acertarem.
Para liberar Anselmo Ramon, a Chape cobra multa de
R$ 1 milhão, porém, o clube
tem dívida financeira com o
atacante, o que pode facilitar o

LETÍCIA MARTINS/GUARANI FUTEBOL CLUBE

O atacante Kayky, de 17 anos, foi comprado pelo Manchester City

Kayky vai jogar
na Inglaterra

AUREMIR,
EX-VASCO, SUBIU
COM O CUIABÁ
SOB O COMANDO
DE CHAMUSCA
negócio. Após a saída de Matheus Babi para o Athletico Paranaense, a contratação de um
atacante se tornou prioridade
absoluta no Glorioso.
O jogador, que já defendeu o
Cruzeiro, pode ser o centroavante para dar mais peso e experiência
ao time, que conta apenas com os
jovens Rafael Navarro e Matheus
Nascimento no setor.
Outro que pode reforçar o Botafogo é o volante Auremir, de 29
anos,ex-Vasco e que está no Cuiabá. A posição é uma das prioridades de Marcelo Chamusca, que
perdeu José Welison nas últimas
semanas e vê como incerta a permanência de Luiz Otávio, com
contrato até maio.

Para liberar Anselmo Ramon, a Chape cobra multa de R$ 1 milhão

Um dia após estrear na Libertadores, o atacante Kayky, de 17
anos, foi anunciado como reforço do Manchester City, da Inglaterra, mas ficará no Fluminense
até o fim da temporada.
“Temos o prazer de confirmar que chegamos a um acordo
com o Fluminense para a futura
transferência da Kayky. O jovem
atacante segue no Fluminense
até o final da temporada brasileira”, anunciou o City, que adquiriu 80% dos direitos econômicos por 10 milhões de euros
fixos (cerca de R$ 66,5 milhões)
mais bônus de até 11 milhões euros (R$ 73,2 milhões).
Deste valor de bônus,7 milhões
de euros são atingíveis a curto/médio prazo e 4 milhões de euros em
metas a longo prazo. Além disso,
há uma cláusula de opção de compra dos 20% de direitos econômicos restantes por mais 5 milhões
de euros. Somando tudo, o Flu-

minense pode receber até 26 milhões de euros (R$ 173 milhões)
pelo jovem. Kayky assinou por
cinco temporadas com City.
Já sobre o empate em 1 a 1 com
o River Plate-ARG, quinta-feira,
no Maracanã, o meia Juan Caza-

BOA ATUAÇÃO
DE CAZARES
É ELOGIADA
PELA IMPRENSA
ARGENTINA
res foi elogiado pelo jornal argentino Olé,que entrou aos 12 minutos
do segundo tempo e melhorou o
Tricolor. O equatoriano deu bela
assistência para o gol de Fred, colocou Lucca na cara do gol e quase
fez o gol da virada.

