2 ATAQUE

Sexta-feira, 22.11.2019 I o dia

FLUMINENSE

Talles Magno confirma
avanço na renovação

Celso Barros é afastado
Presidente Mário Bittencourt assume o comando do futebol

Atacante esteve na sede da CBF para
receber medalha do tetra no Mundial Sub-17

E

Ausente na reta final da
Copa do Mundo Sub-17, Talles Magno não disfarçou a
felicidade ao receber a medalha pela conquista do
tetracampeonato. Na sede
da CBF, o atacante trouxe à
tona o assunto que o torcedor do Vasco mais tem interesse no momento: a renovação do contrato. Principal revelação cruzmaltina
em 2019, o garoto está com
tudo apalavrado.
“Está meio caminho andado. Vou ficar no Vasco,
sim. O contrato está adiantado. Não penso por nenhum
motivo sair nesta temporada. Só tenho que melhorar o
mais rapidamente possível
para ajudar o Vasco em todos os aspectos”, disse Talles
Magno.
O atacante tem contrato
até junho de 2021. Na renovação, o vínculo passará
a valer até o fim de 2023. A
multa rescisória será reajustada de 30 milhões para 50
milhões de euros, isto é, de
R$ 140 para R$ 232 milhões.

Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco

Talles garante que fica na Colina

A multa de R$ 12 milhões para
clubes brasileiros será aumentada para desestimular propostas de concorrentes e rivais.
Em tratamento intensivo
para reforçar o Vasco na reta final do Brasileiro, Talles Magno
interrompeu a fisioterapia para
buscar a sonhada medalha de
campeão mundial na sede da
CBF. “Estava sentindo falta da
minha. Vi as fotos dos amigos.
Agora chegou o meu momento.
Ela vai ficar na entrada de casa”,
afirmou o atacante vascaíno.

m meio ao desespero para
escapar do rebaixamento,
os bastidores do Fluminense estão agitados. Ontem,
o presidente Mário Bittencourt anunciou o afastamento
do vice geral Celso Barros do
departamento de futebol até o
término do Campeonato Brasileiro. Ele também garantiu
a permanência de Marcão no
cargo de treinador até o encerramento da temporada.
“O que eu informei é que
até o fim do campeonato esse
afastamento seguirá. No fim
do ano a gente conversa. Ele é
vice-presidente eleito, isso é indiscutível. Dei as atribuições de
vice de futebol, mas a partir de
agora estou assumindo. Serei
também vice de futebol nestas
últimas cinco rodadas. No fim
do ano, teremos uma conversa
para saber como vai ser”, explicou o presidente.
O motivo da crise foi a série
de declarações de Celso Barros
pedindo a demissão de Marcão,
o que causou um mal-estar no
clube. Insatisfeito com a postura do vice-presidente, Mário
decidiu pelo afastamento e assumiu o comando do futebol
provisoriamente.

Lucas Merçon/Fluminense

Fora do futebol, Celso Barros segue como vice-presidente do Tricolor

“Quando a gente optou pela
saída do Fernando Diniz, o
vice geral me comunicou que
queria tirar o treinador. Eu não
concordava. Não era a minha
intenção e nem a do diretor,
mas era a do vice-presidente.
Acabei, diante de uma grande
conversa, me convencendo de
que teria que fazer a mudança”,
lembrou Mário.

“Quando houve uma nova
conversa e o vice-presidente se posicionou de tirar o
treinador atual, disse que
era contrário e não acataria
essa decisão. O Celso buscou
o caminho das redes sociais,
expondo um debate interno,
dando entrevistas... Não concordo com esse tipo de atitude”, concluiu o presidente.

BOTAFOGO

Cícero e Diego Souza devem sair
Reforços badalados do Botafogo para a temporada, o volante
Cícero e o atacante Diego Souza
podem não ter vida longa em
General Severiano. Contratados até o fim do ano, eles assinaram mediante cláusula de
renovação até 2021, mas, em
função do fraco desempenho,
a diretoria deverá tentar um
desligamento amigável.
Cícero é um dos mais criticados pela torcida, que não en-

tende o motivo de ser titular. Já
Diego Souza, que chegou com
festa, perdeu prestígio e foi parar no banco de reservas após a
volta de Alberto Valentim.
O atacante pertence ao São
Paulo até dezembro e, ao que
tudo indicia, não faz parte dos
planos do clube do Morumbi
para 2020. Se realmente não
ficar no Botafogo, o Sport, que
acabou de garantir o retorno à
Série A, poderá ser o destino.

Ainda muito ameaçado pelo
rebaixamento no Brasileiro, o
Glorioso segue a preparação
para enfrentar o Corinthians,
domingo, no Nilton Santos.
Valentim poderá ter o retorno
do goleiro Gatito Fernández,
que estava com a seleção paraguaia, e do lateral-esquerdo
Yuri, que cumpriu suspensão.
Recuperado de lesão, o zagueiro Marcelo Benevenuto deve
substituir Carli, suspenso.

