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Vasco

O

segundo reforço do Vasco em 2020 não é bem
uma novidade, tampouco empolga o torcedor,
que tem cobrado à diretoria
por contratações. É, mas Fellipe Bastos está de volta. Livre no mercado desde o fim do
contrato com o Corinthians,
o volante, de 30 anos, foi emprestado ao Cruzmaltino no
ano passado, no entanto, não
chegou a um acordo para renovar. Assim como os demais
colegas, Fellipe ainda não recebeu o salário de dezembro,
13º e férias de 2019.
Ciente da delicada situação
financeira, aceitou uma redução para acertar até o fim de
2020. O presidente Alexandre
Campello confirmou a negociação, que depende apenas
do resultado dos exames médicos para ser oficializada.
‘Representante’ da torcida em
campo, Fellipe Bastos é muito
querido entre os jogadores e
funcionários e visto pela diretoria como um líder positivo
no vestiário neste difícil momento enfrentado por Abel
Braga & Cia.
Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, porém,
o volante não emplacou e foi
titular em cinco dos 18 jogos
que disputou. Com poucas opções, Abelão ganha uma alternativa mais experiente para
aumentar o leque no setor,
que conta com Raul, Bruno
Gomes, Marcos Júnior, Juninho e Andrey.

O. Petrolero-BOL
Portuguesa

21h30	São Januário
16h
Bacaxá

Fellipe Bastos topa redução
salarial e volta à Colina
Volante soma 163 jogos e 15 gols pelo clube, mas atuou apenas 18 vezes em 2019
Divulgação/Vasco

Crise da comida contornada

Após a suspensão do abastecimento de comida para jogadores e funcionários, no CT
do Almirante, o serviço foi
restabelecido. O Vasco entrou
em acordo com a empresa Artur Brandão Buffet Eventos, a
mesma que opera um restaurante em São Januário e fornece comida para atletas da
base residentes na sede. Por
conta da dívida, a empresa
comunicou o corte na sextafeira. O problema afetou os
funcionários que trabalharam sábado em São Januário.

Querido entre os jogadores e funcionários do Vasco, o volante Fellipe Bastos é visto pela diretoria cruzmaltina como um líder positivo no elenco

Base domina lista de inscritos na Sul-Americana
Gilberto, hoje no
Fluminense, cobra
na Justiça cerca de
R$ 300 mil do Vasco,
referente a acordo
não cumprido

NNDos 30 jogadores inscritos
pelo Vasco na primeira fase da
Copa Sul-Americana, 22 foram
revelados na Colina. Único reforço oficializado, Germán Cano
dividirá o vestiário na estreia
contra Oriente Petrolero-BOL,
amanhã, às 21h30, em São Januário, como promessas como

Miranda, Nathan, Juninho, Talles
Magno e Vinícius... Com um armador na lista de desejos, o camisa
10 do Vasco na competição será o
jovem Caio Lopes, de 19 anos.
Em grave crise financeira, o clube
poderá realizar três alterações na
lista original, caso passe de fase.
O Vasco acertou ontem a volta de

Fellipe Bastos, de 30 anos, mas
não a tempo de inscrevê-lo.
Recuperado de uma grave
lesão no joelho esquerdo, o lateral Ramon ficou fora da relação
para aprimorar a forma física,
assim como Cláudio Winck, Rafael Galhardo e Bruno César, estes, fora dos planos.

