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GRATIDÃO. Xodó da torcida do Vasco, Rossi agradeceu o apoio
recebido em São Januário e destacou que o público de quase 20 mil
espectadores foi fundamental na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará

Vasco

Marquinho
se aproxima
da Colina
Aos 32 anos, apoiador estava sem
clube desde a saída do Athletico-PR

A

pausa no Campeonato
Brasileiro para a disputa da Copa América não
se estenderá às atividades da
diretoria e comissão técnica do
Vasco. Após deixar a zona de rebaixamento e subir para o 15º
lugar com a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, em São Januário, o
Cruzmaltino volta as atenções
para mercado e está perto do
acerto com Marquinho, ex-Fluminense e Athletico-PR.
Livre desde o início do
mês, o apoiador, de 32 anos,
foi eleito o melhor jogador

do Campeonato Paranaense,
competição que o clube disputou com uma equipe reserva. Experiente e versátil, Marquinho chegaria para disputar posição com Bruno César,
Valdívia e Yan Sasse, além do
jovem Lucas Santos. O contrato seria válido até dezembro.
O Vasco ainda mira a contratação de mais um jogador
para o meio-campo e para o
ataque. A expectativa é de
que o técnico Vanderlei Luxemburgo conte com reforços
‘caseiros’ do lateral-esquerdo

Marquinho fez o gol que livrou o Fluminense da Série B em 2009

NOVIDADE. A sala de imprensa do CT do Flu, batizada em homenagem
ao jornalista Paulo Julio Clement Bittencourt, uma das vítimas do
acidente com o avião da Chapecoense em 2016, foi inaugurada ontem

Fluminense

Matheus Ferraz fica até o fim de 2020
Após lesão grave,
zagueiro prorroga
contrato com o
Tricolor por um ano
Um dos destaques do Fluminense no ano, Matheus Ferraz viu a boa fase acabar com
a grave lesão sofrida no joelho
direito. Como dificilmente retorna aos campos nesta temporada e tinha contrato até
dezembro, a diretoria tricolor
optou por antecipar as conver-
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sas com o zagueiro de 34 anos
e renovou até o fim de 2020.
O novo acordo entre Fluminense e Matheus Ferraz já
vinha sendo discutido e foi
publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Além da renovação por mais
um ano, o zagueiro ganhou
aumento salarial.
Com ruptura no ligamento cruzado do joelho direito,
Matheus Ferraz será operado
nos próximos dias e seu retorno aos gramados está previsto entre seis e oito meses. Ou

Ramon e dos zagueiros Breno
e Leandro Castan, recuperados de lesão e já em transição
para os treinos com bola.
Salário pago
A regularização da folha
salarial do clube é outra prioridade da diretoria. Ontem, a
promessa de quitar um mês
atrasado foi cumprida. Os funcionários receberam o vencimento referente a março, mas
ainda têm um em aberto, assim como os jogadores, no valor registrado na carteira de
trabalho. No entanto, o clube
deve dois meses referentes ao
direito de imagem.
Na quarta-feira, os funcionários do clube fizeram greve
e chegaram a desligar a energia elétrica em São Januário.
No protesto, os empregados
culparam membros da oposição pela asfixia financeira
do clube. Depois do aval para
negociar um empréstimo de
R$ 10 milhões, o presidente
Alexandre Campello tenta a
aprovação no Conselho Deliberativo para captar outro, de
R$ 20 milhões, com objetivo
de garantir a folha salarial em
dia até dezembro.

seja, possivelmente apenas no
ano que vem. Ele se machucou no jogo contra o Athletico
-PR e, naquele momento, era
o segundo jogador com mais
partidas na temporada, tendo
disputado 32.
Despedida de Léo Percovich

O auxiliar técnico Léo Percovich se despediu ontem do
Fluminense. O uruguaio de
51 anos vai realizar a mesma
função no Middlesbrough, da
Segunda Divisão da Inglaterra, onde é ídolo da torcida. Na

Matheus Ferraz fez 32 partidas

despedida, ele fez um texto
emocionante relembrando o
trágico acidente de carro com
toda sua família no fim de 2017,
no qual perdeu duas filhas.
“Chegamos nós cinco ao
Brasil cheios de esperança,
retornamos três (ele, o filho e
e mulher) à Inglaterra de coração partido. No final, nós
aprendemos que não devemos dizer adeus, e sim até
logo!”, escreveu.
Antes da escolha de Fernando Diniz, Percovich, que
treinava a equipe sub-20, era
a principal opção do ex-presidente Pedro Abad para comandar o time, mas acabou
virando auxiliar.

