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L SONHO POSSÍVEL

Tá na hora do ‘Showza’
Vascão inicia conversas para tentar o retorno de Diego Souza, hoje no Grêmio

U

m velho conhecido pode
voltar a desfilar seu futebol na Colina. Com passagem vitoriosa em São Januário, Diego Souza recebeu uma
sondagem do Vasco e iniciou as
conversas para acertar seu retorno. A informação é do portal Gazeta Esportiva.
Com o Grêmio, atual clube
do meia, na lanterna do Brasileirão e em processo de reformulação no elenco, o Cruzmaltino quer aproveitar a
brecha e trazer o craque de volta para ajudar a municiar Germán Cano. Ainda não há negociação em andamento, mas
o interesse é real.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

L O Vasco segue implacável no
Brasileirão Sub-20 e fez mais
uma vítima ontem. No Nivaldão, em Nova Iguaçu, o Cruzmaltino fez 2 a 0 no Sport, pela quinta rodada, e assumiu a
liderança do torneio. Saulo e
Juan fizeram os gols da vitória.
Com 13 pontos, o Vasco supera no saldo de gols o Botafogo, segundo colocado, que venceu por 1 a 0 Athletico-PR, no
Cefat, em Niterói, com gol da
promessa Matheus Nascimento, de 17 anos.
Já o Fluminense, em 12º lugar, com apenas seis pontos,
empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, em Laranjeiras. Diego Costa abriu o placar para o
Galo e Edinho, no apagar das
luzes, fez o igualou o marcador.
O único carioca que perdeu
foi o Flamengo, que levou 3 a 1
do Palmeiras, no Allianz Parque, mas se manteve na sexta
posição, com nove pontos. Gabriel Silva, duas vezes, e Jhonatan marcaram para o Verdão —
Lázaro descontou.

MEIA-ATACANTE
FEZ 30 GOLS EM SUA
PASSAGEM PELO
CRUZMALTINO,
ENTRE 2011 E 2012
Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, Diego
“Showza” tem o aval da imensa maioria torcida, que o viu
marcar 30 gols em dois anos
no clube. O presidente do Jorge Salgado, inclusive, já procurou o empresário do jogador,
Eduardo Uram, que disse que
as conversas podem avançar
nos próximos dias. O maior
empecilho, no entanto, pode
ser o alto salário.
O contrato de Diego com o
Grêmio termina no fim do ano
e ele já está livre para assinar
um pré-contrato, mas só poderia jogar pelo Vasco no ano que
vem. Para trazê-lo de imediato,
o clube carioca aposta na vontade do jogador de voltar a morar no Rio de Janeiro.

Molecada do
sub-20 brilha

FALA,
VASCAÍNO!

ESSE MANO DIDI TÁ MUITO

engraçadinho, achando que é o
Trapalhão Didi Mocó Sonrizep
Colesterol Novalgino Mufumbbo.
Aê, mano velho
(da mesma idade
que eu), 1º paga a
Série B com esse
FluC, ok? Chega
mais aí, Showza, e
brilha com Cano!
Aos 36 anos, Diego Souza já balançou as redes 14 vezes nesta temporada, mais que Germán Cano (13)
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