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NO TRIBUNAL. O Vasco enfrenta o quinto processo na Justiça, por
falta de pagamento de salários e outros direitos trabalhistas. O
argentino Andrés Ríos cobra pouco mais de R$ 1 milhão do clube

Vasco

Ceará

Vitória sobre
o Ceará vale
fuga do Z-4
Em crise política e financeira, clube
enfrenta greve na véspera do jogo

C

om esperança de deixar
a zona de rebaixamento antes da pausa no
Campeonato Brasileiro para
a disputa da Copa América, o
Vasco recebe o Ceará, hoje, às
19h15, em São Januário, com a
obrigação de vencer. Em meio
à crise política e financeira,
marcada pela greve de funcionários na véspera do jogo,
o Cruzmaltino, em 18º lugar,
com seis pontos, tem a chance de ultrapassar Fluminense
e Chapecoense, que somam
sete e se enfrentam hoje.

Assim como na vitória de
2 a 1 sobre o Internacional,
a primeira na competição, o
apoio do torcedor será fundamental em São Januário.
Responsável pela melhora
dos números da defesa e pela
ligeira evolução da equipe, o
técnico Vanderlei Luxemburgo convocou os vascaínos.
“Conseguimos uma boa vitória sobre o Internacional.
Foi muito importante, mas
precisamos manter a pegada.
Precisamos de mais vitórias.
O time melhorou, mas não

Chapecoense

Rafael Ribeiro/Vasco

está no ideal. (...) Temos que
trabalhar ainda com mais intensidade, seriedade e contar com o torcedor, como foi
contra o Inter. Contamos com
essa ajuda. Lotar São Januário, nossa casa”, disse Luxemburgo, ao site oficial do clube.
Paralisação em São Januário

Peça-chave no esquema de Luxa, Rossi é um dos trunfos contra o Ceará
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DE OLHO. Segundo o jornal catalão ‘Sport’, o Barcelona está
monitorando a situação de João Pedro e avalia se vai atravessar a
compra do Watford, que pagou 2,5 milhões de euros ao Fluminense

Fluminense

Casal sub-20 para não ficar na degola
Tricolor conta
com João Pedro e
Marcos Paulo para
voltar a vencer
Cheio de problemas e com o
time desmantelado por causa
dos desfalques, o Fluminense
vai à Arena Condá enfrentar
a Chapecoense, hoje, às 20h,
tentando voltar a vencer para
não ficar na zona de rebaixamento por um mês, durante
a paralisação do Brasileiro

para a Copa América. E, para
essa missão difícil, o técnico
Fernando Diniz deve apostar
no casal sub-20: João Pedro e
Marcos Paulo.
Sem Yony González, com
lesão muscular, e Luciano,
que pediu para não jogar por
ter proposta de outro clube, o
ataque tricolor deve ser formado pelas duas revelações
de Xerém, além de Brenner.
Guilherme e Ewandro correm
por fora, mas Marcos Paulo é
o grande favorito. Além de ter
entrado bem nas últimas ve-
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Com três meses de salários
atrasados, os funcionários do
Vasco fizeram uma paralisação na manhã de ontem. São
Januário amanheceu com os
portões fechados e energia
desligada pelos próprios empregados. Os alunos do Colégio Vasco da Gama foram
dispensados. Os jogadores estão com dois meses atrasados,
sendo que três referentes ao
direito de imagem.
O presidente do Conselho
Deliberativo, Roberto Monteiro, e o conselheiro Júlio
Brant, da oposição, foram criticados pelo cancelamento da
reunião que votará o aval para
a captação de um empréstimo
de R$ 20 milhões. Até amanhã, o presidente Alexandre
Campello promete quitar pelo
menos um mês de salário.

Caio Henrique

Ricardo Marques Ribeiro (MG)

zes em que esteve em campo,
o atacante deixou a seleção
portuguesa que disputava o
Torneio de Toulon para reforçar o Fluminense nos dois últimos jogos.
O entrosamento do casal
sub-20 tricolor será fundamental para o Fluminense
voltar a vencer após cinco jogos, com três derrotas e dois
empates entre Brasileiro,
Copa Continental do Brasil e
Sul-Americana. Além disso,
uma vitória fora de casa traria
mais tranquilidade para o trabalho durante a Copa América. O elenco tricolor ganhará
10 dias de folga e se reapresentará no dia 24.

