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Pedro é convocado 
por Tite para 

jogos do Brasil 
nas Eliminatórias, 
mas torcida do Fla 

reclama e diretoria 
tenta a liberação 

do artilheiro. P. 4 e 5
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Botafogo

Gottardo:  
‘Só faz futebol 
quem entende 
de futebol’
Ídolo do Botafogo, ex-zagueiro fala sobre a fase atual do time 
e relembra sua passagem como diretor-técnico em 2014

E
liminado na Copa do 
Brasil, na última quarta-
feira, diante do Cuiabá, 

e à beira da zona de rebaixa-
mento no Campeonato Brasi-
leiro, o Botafogo vive grande 
crise na temporada, tanto no 
aspecto financeiro quanto no 
esportivo. Integrante da equi-
pe que conquistou o único tí-
tulo do Brasileirão do Alvine-
gro, em 1995, o ex-zagueiro 
Wilson Gottardo comentou o 
momento do clube.

“(Crise) Sempre teve, não 
lembro de quando começou... 
Eu ainda jogava futebol de 
rua/amador e já tinha. Aliás, 
todos os clubes no Brasil tem 
esse chamado. Nesse caso não 
há solução sem sacrifícios. 
Além da crise financeira, pan-
demia e politicagem, acredi-
to que houve equívocos nas 
avaliações de um modo geral. 
Afinal, esse tipo de crise não 
se classifica por ano, ela se ar-
rasta por décadas. Só faz fute-
bol quem entende de futebol”, 
disse Gottardo ao ‘Ataque’.

Na última semana, o em-
presário Felipe Neto, torcedor 
e ex-patrocinador do Botafo-
go, escancarou os bastidores 
do clube. Segundo o youtuber 
nas redes sociais, o Alvinegro 
‘caminha para a falência’ e o 
projeto de clube-empresa, da 
Botafogo S/A, é improvável de 
acontecer. Um dia depois, Car-
los Augusto Montenegro, di-
rigente do clube, corroborou 
com as aspas de Felipe Neto e 
afirmou ter comprado bolas 
para o time treinar porque não 
tinha material disponível.

Todo o clima ruim dos bas-
tidores e do futebol do clube 
culminou em um grande pro-
testo dos torcedores, ocorrido 
no último sábado. Um grupo 
grande de fãs foi até General 
Severiano, cantou palavras 
de ordem para a diretoria e 
ocupou a sede horas antes 
do duelo contra o Ceará, que 
terminou em 2 a 2. Gottardo 
disse que entende o descon-
tentamento da torcida, mas 
não concorda com a ocupação 
da sede.

“A torcida está insatisfeita 
com a produtividade e desem-

penho do time, e é claro que 
sempre acontece algo inter-
namente que não sabemos. 
Ela tem o direito democrático 
de questionar, cobrar e ajudar 
a instituição se quiser, mas 
sem violência e depredação. 
Invadir a sede eu não concor-
do”, comentou o ex-zagueiro, 
que somou duas passagens 
pelo Alvinegro, de 1987 a 1990 
e depois de 1994 a 1996.

Além do Botafogo, Gottar-
do também somou passagem 
por outros grandes clubes do 
futebol brasileiro, como Cru-
zeiro, Fluminense, São Paulo, 
Flamengo, Náutico, Sport e 
Guarani. No Alvinegro, além 
do Brasileirão de 1995, o ex-
zagueiro também conquistou 
os Cariocas de 1989 e 1990. 
Em 2014, o ex-jogador vol-
tou ao Botafogo como diretor 

A torcida 
tem o direito 
democrático 
de questionar, 
cobrar e ajudar 
a instituição 
se quiser, mas 
sem violência 
e depredação. 
Invadir a 
sede eu não 
concordo

Além da crise 
financeira, 
pandemia e 
politicagem, 
acredito 
que houve 
equívocos nas 
avaliações de 
um modo geral

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br
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ARQUIVO/BOTAFOGO

 N O Botafogo é mais um time a 
apostar em um técnico estran-
geiro para a sequência do Cam-
peonato Brasileiro. O argentino 
Ramon Díaz, nome escolhido 
pela diretoria para substituir 
Bruno Lazaroni, é esperado hoje 
para assinar contrato. Ele esta-
va sem clube desde setembro, 
quando deixou o comando do 
Libertad, do Paraguai, e, aos 61 
anos, vivenciará a sua primeira 
experiência no futebol penta-
campeão mundial.

Ramon Díaz não era o primei-
ro nome na mira do Botafogo. 
Antes, o clube havia buscado 
a contratação do venezuelano 
César Farías, mas desistiu diante 
da recusa da seleção da Bolívia 
para liberá-lo. Alexandre Gallo e 
Ramon Menezes também che-
garam a ser especulados.

Díaz será o quarto técnico do 
Botafogo em 2020. O clube ini-
ciou a temporada sob o comando 
de Alberto Valentim, demitido 

em março e substituído por Paulo 
Autuori, que caiu em setembro. 
Na sequência, veio Bruno Laza-
roni, que permaneceu por apenas 
um mês no cargo.

O novo técnico do Botafogo 
é um nome histórico, como jo-
gador do River Plate e também 
da seleção argentina, tendo par-
ticipado da Copa do Mundo de 
1982. Ele também dirigiu diver-
sos clubes no seu país, como o 
próprio River, sendo campeão 
da Copa Libertadores de 1996, o 
San Lorenzo e o Independiente. 
Ainda possui vasto currículo in-
ternacional, tendo trabalhado 
à frente da seleção do Paraguai.

O treinador argentino não 
deverá comandar o Botafogo 
contra o Bahia, amanhã, em Sal-
vador, pelo Campeonato Bra-
sileiro, pois seu contrato terá 
de ser regularizado. Ele tem a 
missão de ajudar o Alvinegro a 
evitar o rebaixamento - está na 
14ª colocação.

RAMÓN DÍAZ É ESPERADO HOJE 
PARA ASSINAR CONTRATO

Ramon Díaz 
vai viver a 

sua primeira 
experiência 

no futebol 
brasileiro

REPRODUÇÃO

Gottardo com 
Sergio Manoel, 
nos tempos de 
jogador: amor 

ao Alvinegro 
e disposto a 

voltar ao clube 

Botafogo

técnico, mas ficou apenas por 
uma temporada. Gottardo fi-
nalizou relembrando o título 
de 1995 e disse estar à dispo-
sição do clube.

“Fui diretor técnico, mas 
acabei fazendo e tomando de-
cisões e ou tentado solucio-
nar problemas que só seriam 
resolvidos com 100% de au-
tonomia. Não era meu plano 
de gestão, mas não me arre-

pendo, lutei até o final contra 
aqueles que não queriam o 
melhor para o Botafogo. Vol-
taria ao clube com a mesma 
disposição e honra de antes. 
Tenho maior carinho e valori-
zo cada título conquistado em 
minha carreira. Entendo que 
vitórias vão além das quatro 
linhas. Sei muito bem da mi-
nha relevância na conquista 
de 1995”, encerrou.
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Flamengo

Contratação 
do goleiro 
Renan Ri-
beiro, cria do 
Atlético-MG e 
hoje no Spor-
ting-POR, é 
avaliado pela 
diretoria do 
Flamengo

Pedro foi 
convocado 
em função 

da lesão de 
Neymar e 

deve pegar a 
Venezuela

Convocação de 
Pedro levanta  
a ira da Nação
Artilheiro é chamado por Tite para jogos da Seleção nas Eliminatórias, mas 
torcida critica técnico e diretoria do Flamengo tenta a liberação do atacante

E
m grande fase no Fla-
mengo, chegou a vez de 
Pedro vestir a Amareli-

nha. Ele foi convocado pelo 
técnico Tite, ontem, para os 
dois próximos jogos da se-
leção brasileira pelas Elimi-
natórias, contra Venezuela, 
dia 13, em São Paulo, e Uru-
guai, dia 17, em Montevidéu. 
Deverá, inclusive, ser titular 
diante dos venezuelanos, já 
que Neymar, também rela-
cionado pelo treinador, em-
bora vindo de lesão, não terá 
condições de ir a campo nes-
ta partida.

Mas a convocação de Pe-
dro não teve boa repercussão 
entre a torcida do Flamen-
go, que criticou a decisão de 
Tite - ele já havia chamado os 
também rubro-negros Rodri-
go Caio e Everton Ribeiro. O 
meia Arrascaeta foi descon-
vocado para defender o Uru-
guai, mas o lateral-direito 
Maurício Isla, titular da sele-
ção do Chile e do Flamengo, 
deve ser convocado. Muitos 
rubro-negros foram às redes 
sociais e insultaram o treina-
dor, além de afirmarem que a 
convocação de Pedro visa pre-
judicar o Flamengo. 

Diante da revolta da Na-
ção rubro-negra, a diretoria 
do Flamengo se movimentou 
nos bastidores para agradar à 
torcida e tentar a liberação de 
Pedro e Everton Ribeiro. A in-
formação foi inicialmente pu-
blicada pelo “Canal Paparazzo 
Rubro-Negro”. Junto à CBF, o 
diretor de relações externas 
Cacau Cotta, que representou 
o Flamengo no sorteio das 
quartas de final da Copa do 
Brasil, ontem, tentará a libe-
ração do atacante e do meia o 
duelo de ida contra o São Pau-
lo, na próxima quarta-feira. 
A apresentação da seleção de 
Tite será segunda-feira e a li-
beração dos dois, pela CBF, é 
pouco provável.

A diretoria do Flamengo, 
porém, tem outro problema, 
fora de campo, para resolver: 
a renovação do goleiro Diego 
Alves. O que já esteve perto 
de acontecer, agora está cada 
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DANIEL CASTELO BRANCO

vez mais longe de ser sacra-
mentado. Afinal, antes do 
primeiro jogo das oitavas de 
final da Copa do Brasil, contra 
o Athletico-PR, o diretor exe-
cutivo Bruno Spindel havia 
selado a extensão do vínculo 
de Diego Alves por mais duas 
temporadas, em reunião com 
Eduardo Maluf, empresário 
do goleiro. 

O que foi acordado foi uma 
contraproposta que o clube 
havia sido feito, após uma 
oferta do estafe do jogador. 
Entre as partes, o que havia 
sido fechado é: aumento sa-
larial de 30%. O problema é 
que quando as informações 
chegaram o Departamento 
Financeiro, os números ul-
trapassavam o teto do que 

internamente o clube havia 
estipulado, e a renovação foi 
vetada por Rodolfo Landim. 

Diego Alves, ao saber do 
problema interno, não gostou 
nem um pouco, ficou irritado, 
e espera que o que foi com-
binado seja cumprido pelo 
clube. A reportagem tentou 
contato com Eduardo Maluf, 
empresário de Diego Alves, 
mas o representante não quis 
entrar em detalhes e disse 
que não tem viagem marcada 
para o Rio de Janeiro, o que só 
vai acontecer caso o Flamen-
go volte atrás e cumpra o que 
havia acordado no fim de ou-
tubro. Sem definição sobre o 
futuro, Diego Alves treinando 
e irá cumprir o seu contrato 
atual, que vai até dezembro. 

Copa do Brasil: São 
Paulo no caminho do Fla
Equipes, que se enfrentaram no último domingo, pelo 
Campeonato Brasileiro, vão lutar por vaga nas semifinais

Único carioca presente nas 
quartas de final da Copa do 
Brasil, o Flamengo vai en-
frentar o São Paulo na busca 
pelo título que rende mais de 
R$ 70 milhões ao campeão. 
As duas equipes vão se en-
frentar em dois duelos que 
acontecem nas próximas 
duas semanas. O primeiro 
confronto acontecerá quar-
ta-feira, no Maracanã. O jogo 
de volta será realizado no 
Morumbi.

Flamengo e São Paulo se 
enfrentaram no último do-
mingo pelo Campeonato 
Brasileiro. A partida aconte-
ceu no Rio de Janeiro e o Ru-

Flamengo e São Paulo jogaram domingo, pelo Brasileiro, e time paulista goleou no Maracanã: 4 a 1

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

bro-Negro foi goleado por 4 a 
1 pelo Tricolor do Morumbi. 
Para se classificar às quartas 
de final, o Flamengo eliminou 
o Athletico-PR com duas vitó-
rias nas oitavas de final. Já o 
São Paulo teve mais dificulda-
des e só se classificou após ba-
ter o Fortaleza nos pênaltis.

O vencedor do confronto 
entre Flamengo e São Paulo 
vai enfrentar o vencedor de 

Cuiabá e Grêmio na semifi-
nal da competição. A outra 
semifinal será entre os classi-
ficados dos duelos envolven-
do Palmeiras x Ceará e Inter-
nacional x América-MG.

Apesar da recente golea-
da para o São Paulo, o Vi-
ce-presidente de futebol do 
Flamengo, Marcos Braz, fez 
breve comentário sobre o 
duelo que valerá vaga nas 
semifinais da Copa do Bra-
sil. “Quem quer ser campeão 
não escolhe adversário. Res-
peitamos todos”, publicou o 
dirigente logo após a defini-
ção dos duelos das quartas 
de final.

Flamengo

QUARTAS DE FINAL

 Flamengo X São Paulo

 Cuiabá X Grêmio

 Palmeiras X Ceará

 Internacional X América-MG
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Fluminense

Fluminense e 
Dodi cada vez 
mais perto de um 
acordo de paz
Diretoria aceita proposta do staff do jogador e 
renovação por quatro anos deve ser fechada

A
s tratativas para reno-
var o vínculo de Dodi 
com o Fluminense ga-

nharam um novo capítulo. 
De acordo com informação 
divulgada ontem pela Rádio 
Globo, a diretoria do Tricolor 
das Laranjeiras deu sua res-
posta à contraproposta feita 
pelo estafe do meio-campista 
e indicou que aceita a prorro-
gação do contrato por quatro 
temporadas. Entretanto, ain-
da falta nova conversa para 
ambas as partes chegarem a 
um acordo.

O Fluminense concordou 
com Dodi quanto ao período 
de contrato e ofereceu valores 
mais altos do que a proposta 
inicial. No entanto, de acordo 
com o UOL, os vencimentos 
estão com valores abaixo do 
esperado pelo estafe do ca-
misa 22. Ao que tudo indica, 
a negociação continuará a 
acontecer na próxima sema-
na. Dodi e seus empresários 
avaliarão a nova proposta do 
Fluminense.

Dodi firmou-se como titu-
lar da equipe de Odair Hell-
mann após a retomada das 
competições nacionais. Hoje, 
ele é visto como um dos no-
mes principais do Tricolor das 
Laranjeiras, que ocupa o G-4 
do Brasileirão.

MAIS UM REFORÇO

O Fluminense acertou a con-
tratação do meia-atacante 
Lussivica, de 20 anos. Nas-
cido em Angola, o jogador 
fará parte da equipe sub-23 
do Tricolor. O atleta perten-
ce ao Louletano, um peque-
no clube da região de Algar-
ve, em Portugal, e chega por 
empréstimo até o fim de 2021. 
As informações são do portal 
“globoesporte.com”.

O reforço se disse empolga-
do com a oportunidade de de-
fender o Fluminense. “Estou 
animado. Chego com muita 
ambição para poder contri-
buir ao grupo. Espero me in-
tegrar com o grupo o mais rá-
pido possível”, afirmou.

Lussivica já vem treinan-
do no Fluminense desde o 

DIVULGAÇÃO

fim de outubro, no CT Carlos 
Castilho. Ele teve seu nome 
publicado no BID, o boletim 
informativo da CBF, ontem. 
Desta forma, o angolano está 
à disposição de Marcão para 
ser relacionado para a próxi-
ma partida do Brasileiro de 
Aspirantes, amanhã, contra 
o Ceará. 

“Estou me sentindo bem. 
Vai depender do treinador se 
já contará comigo, mas estou 
aí para isso”, disse o jogador. 
Na competição, o Fluminen-
se está em segundo no Grupo 
B com oito pontos em cinco 
jogos. O Corinthians lidera 
o grupo, com dez pontos. Os 
quatro primeiros colocados 
avançam de fase para as quar-
tas de final.

O meia 
angolano 

Lussivica, de 
20 anos. chega 
para reforçar a 
equipe sub-23 

do Fluminense
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em grandefase
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 35 19 10 5 4 30 16 14 61,4%

 2º Flamengo 35 19 10 5 4 33 25 8 61,4%

 3º Atlético-MG 32 18 10 2 6 31 23 8 59,3%

 4º Fluminense 32 19 9 5 5 29 21 8 56,1%

 5º São Paulo 30 16 8 6 2 24 14 10 62,5%

 6º Santos 30 19 8 6 5 27 23 4 52,6%

 7º Palmeiras 28 18 7 7 4 25 20 5 51,9%

 8º Grêmio 27 18 6 9 3 21 17 4 50,0%

 9º Sport 24 19 7 3 9 19 26 -7 42,1%

 10º Fortaleza 24 17 6 6 5 16 12 4 47,1%

 11º Corinthians 24 19 6 6 7 22 26 -4 42,1%

 12º Ceará 23 18 6 5 7 23 26 -3 42,6%

 13º Atlético-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8 38,6%

 14º Botafogo 20 18 3 11 4 19 22 -3 37,0%

 15º Bahia 19 18 5 4 9 23 28 -5 35,2%

 16º Vasco 19 17 5 4 8 20 25 -5 37,3%

 17º Coritiba 19 19 5 4 10 16 24 -8 33,3%

 18º Bragantino 19 19 4 7 8 22 26 -4 33,3%

 19º Athletico-PR 16 18 4 4 10 13 20 -7 29,6%

 20º Goiás 12 17 2 6 9 20 31 -11 23,5%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / A DEFINIR

São Paulo x Botafogo A definir Morumbi

Bahia x Fortaleza A definir Pituaçu

20ª RODADA / HOJE

Athletico-PR x Fortaleza 18h Arena da Baixada

São Paulo x Goiás 19h Morumbi

Atlético-GO x Corinthians 21h Olímpico

20ª RODADA / AMANHÃ

Vasco x Palmeiras 16h São Januário

Internacional x Coritiba 16h Beira-Rio

Bragantino x Santos 18h15 Nabi Abi Chedid

Atlético-MG x Flamengo 18h15 Mineirão

Bahia x Botafogo 18h15 Arena Fonte Nova

Fluminense x Grêmio 20h30 Maracanã

Ceará x Sport 20h30 Castelão

19ª RODADA
Botafogo 2 x 2 Ceará  Nilton Santos

Corinthians 1 x 0 Internacional  Neo Química Arena

Coritiba 1 x 0 Atlético-GO  Couto Pereira

Fortaleza 0 x 1 Fluminense Castelão

Flamengo 1 x 4 São Paulo  Maracanã

Sport 1 x 0 Athletico-PR  Ilha do Retiro

Santos 3 x 1 Bahia Vila Belmiro

Goiás 1 x 1 Vasco Serrinha

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG  Allianz Parque

Grêmio 2 x 1 Bragantino Arena do Grêmio

 nCamisa 10 do Botafogo, Bru-
no Nazário vem encantando o 
torcedor alvinegro desde que 
chegou ao time de General Se-
veriano. E não é para menos. 
O canhoto se mostra um joga-
dor diferente dentro do elenco 
e também do futebol brasilei-
ro. Meia que arma, faz gols e 
tem habilidade para quebrar 
as linhas. Só que ele pertence 
ao Hoffeinheim, da Alemanha. 
Tomara que segure, já que o 
contrato vai até o fim de 2020 e 
o Alvinegro tenta renovar pelo 
menos até o fim do Brasileirão.

BRUNO NAZÁRIO  
É DIFERENTE

DANIEL CASTELO BRANCO

FLU SÓ FICA DE OLHO

O 
Flamengo quer o atacante Pedro. Não é 
para menos: 36 jogos, nem todos como 
titular, e 20 gols. Emplacando gol atrás de 

gol depois que começou a iniciar os jogos e, mui-
to por conta disso, foi convocado por Tite. Avi-
samos na coluna ontem que ele estava flertando 
com a Seleção. Agora o Rubro-Negro começa a 
buscar uma engenharia para comprar, definiti-
vamente, o jogador revelado no Fluminense. Por 
quanto? R$ 79 milhões de reais. É muita grana, 
mas se há um clube que pode pagar isso no Brasil 
é o Fla. E quem fica de olho é o Fluminense, já 
que, se a transferência acontecer, o Tricolor das 
Laranjeiras receberá RS 6 milhões de reais, já 
que precisa dividir os outros R$ 6 milhões com o 
Artsul. Há ainda o mecanismo de solidariedade 
da Fifa, que pode aumentar mais esse valor. “De 
bobeira”, o Flu torce pela compra da ex-joia pelo 
rival. Coisas do futebol...

Flamengo busca engenharia para comprar o atacante Pedro

 nO Vasco fechou a contrata-
ção do zagueiro Jadson, de 
29 anos, que estava no Por-
timonense, de Portugal. In-
dicação do técnico Ricardo 
Sá Pinto (foto) para a dire-
toria do Vasco. O Gigante da 
Colina, naturalmente, vai 
sofrer uma redução no elen-
co e o comandante já tenta 
dar uma cara ao time que ele 
quer para a virada do ano, 
até porque o Brasileirão só 
termina no fim de fevereiro e 
o Cruzmaltino precisa seguir 
no trabalho de recuperação.

SÁ PINTO 
CONTRATANDO 

“PATINHO FEIO” É A IDEIA 

 nDe pouco em pouco, o Fluminense chegou ao G-4 do Brasi-
leiro. Sem alarde, devagarinho, e o lateral Igor Julião, que vem 
sendo titular da equipe de Odair Hellmann, disse que o Tricolor 
é o “Patinho feio” da competição. Ninguém dá nada, mas ele 
está lá ganhando e sendo um dos quatro primeiros. Vale lem-
brar que o Fluzão só tem o Brasileiro pela frente, o que é uma 
vantagem frente aos seus concorrentes.
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Opções para Sá Pinto no Vascão
Regularizados, atacantes Gustavo Torres e Toko Filipe podem reforçar o Cruzmaltino contra o Palmeiras

C
om o Palmeiras pela fren-
te, amanhã, às 16h, em 
São Januário, o técnico 

Ricardo Sá Pinto ganhou op-
ções para o ataque com a re-
gularização do colombiano 
Gustavo Torres e do angolano 
Toko Filipi. Com o nome publi-
cado no Boletim Informativo 
Diário (BID) da CBF, ontem, 
a dupla está à disposição. Em 
16º lugar, com 19 pontos, ape-
nas um de distância da zona de 
rebaixamento, o Cruzmaltino 
não vence há oito rodadas.

Com problemas no setor, o 
treinador testou o esquema 
com apenas um atacante, no 
4-5-1, no empate com o Cara-
cas, da Venezuela, em 0 a 0, 
que garantiu a ida às oitavas 
de final da Copa Sul-America-
na. Sem Cano, em recupera-
ção de lesão na coxa esquerda, 
Sá Pinto quase perdeu Talles 
Magno, que sofreu um trau-
ma na bacia no empate com o 
Goiás, domingo, em Goiânia. 
Na Venezuela, ele iniciou o 
jogo com Tiago Reis na frente.

Devolvido ao Talleres, da 
Argentina, a pedido do pró-
prio clube, Guilherme Parede, 
é menos uma alternativa no 
elenco. Com Gustavo Torres, 
ex-Atlético Nacional, da Co-
lômbia, à disposição, o treina-
dor ganha uma opção de velo-
cidade pelos lados e de força, 
caso opte em escalar o colom-
biano como referência na área.

Com contrato válido até 
outubro de 2021, o angolano 
Toko Filipi, de 21 anos, está 
sendo avaliado pela comis-
são técnica de Sá Pinto numa 
espécie de intercâmbio, mas 
também é opção contra o Pal-
meiras. Cedido pelo Louleta-
no, de Portugal, ele joga aber-
to pelos lados do ataque.

Ciente de que a chegada do 
técnico Ricardo Sá Pinto em 
São Januário não resolverá 

O atacante 
Toko Filipe 

teve o nome 
regularizado 

no Boletim 
Informativo  

da CBF

todos os problemas do Vasco, 
a diretoria segue no mercado. 
Até o momento, o clube acer-
tou com o zagueiro Jadson, 
ex-Portimonense, de Portu-
gal, com o lateral-direito Léo 
Matos, ex-PAOK, da Grécia, 
com o volante Leonardo Gil, 
ex-Al Ittihad, da Arábia Sau-

dita, além de Torres e Toko.
O Vasco, inclusive, corre 

contra o tempo para aprovei-
tar os últimos dias de abertu-
ra da janela de transferência, 
que encerra na segunda-feira. 
Ontem, acertou com o zaguei-
ro Jadson, de 29 anos. Ex-ca-
pitão do Portimonense-POR, 

o defensor chega ao Rio hoje 
para realizar exames com o 
aval do técnico Ricardo Sá Pin-
to. Carioca, Jadson está empol-
gado com a chance de voltar 
para casa. Ele iniciou a carrei-
ra no América e teve  passa-
gem pelo Bonsucesso antes de 
ir para Portugal, em 2015. 
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