LLvasco e flamengo fazem hoje o duelo de
ida da final da Taça Guanabara sub-20,
na Gávea, às 10h. a volta será no sábado
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LLBarroca x Luxa

Um duelo de gerações
Fogão aposta em sua cria, enquanto o Vascão recorreu ao treinador experiente

S

e o Botafogo recorreu à coragem das inovadoras ideias de
Eduardo Barroca para superar um momento de crise, o Vasco foi mais conservador e apostou
no vitorioso currículo deVanderlei Luxemburgo para gerir a enorme pressão,na arquibancada e nos
bastidores do clube, para decolar
no Brasileiro. No Nilton Santos,
hoje, às 11h, os treinadores dividirão com os jogadores o protagonismo de um clássico que pode
ser decidido à beira do gramado.
Em busca de uma solução eficaz e ousada, o Glorioso, que hoje faz seu jogo de número 300 no
Niltão (venceu 167, empatou 74 e
perdeu 58 vezes), fugiu do óbvio
ao anunciar Barroca para o lugar
de Zé Ricardo. Cria da base alvinegra, o técnico foi repatriado do
sub-20 do Corinthians para colocar em prática o estilo que valoriza
a posse de bola.
Classificado para as oitavas de
final da Sul-Americana e no meio
da tabela do Brasileiro,o técnico de
37 anos tem superado as carências
e a ausência de grandes contratações com organização e padrão.
“Sei que vamos enfrentar uma
equipe motivada, com treinador
novo. É o Vasco... Precisamos ser
competitivos no clássico,como fomos contra o Fluminense,e manter nossa identidade. Vamos lutar

para vencer, temos que pontuar o
máximo possível nessas primeiras
rodadas”, destacou Barroca.
Com cinco títulos brasileiros,
Luxa segue como o maior vencedor como técnico na competição.
Neste ano, porém, o grande desafio é manter oVasco na Série A.Na
lanterna após seis rodadas, o time
tentará a primeira vitória.
No auge da carreira,Luxa também foi considerado um técnico

Bochecha
vai pro jogo

de vanguarda pelos críticos pelo
futebol ofensivo praticado que o
levou à Seleção e ao Real Madrid.
Aos 67 anos, encara o desafio no
Vasco como a chance de mostrar
a capacidade de se reinventar.
“Estamos em evolução. A semana de trabalho foi boa. É um
momento de crescimento. Quero que a equipe se consolide com
uma filosofia,com uma característica que funcione na Série A”, avaliou Vanderlei Luxemburgo.
VASCO

Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli,
Gabriel e Gilson; Cícero, Gustavo
Bochecha, João Paulo e Leonardo Valencia; Diego Souza e Erik. Técnico:
Eduardo Barroca

Sidão; Yago Pikachu, Werley, Ricardo
Graça e Danilo Barcelos; Andrey, Marcos Júnior, Lucas Mineiro e Yan Sasse;
Rossi e Marrony. Técnico: Vanderlei
Luxemburgo

Gustavo Bochecha entra no lugar de Alex Santana, machucado
Rafael Ribeiro / Vasco

Rossi pode
meter o pé
O Vasco corre o risco de
perder um de seus titulares.
Rossi, que está emprestado
pelo chinês Shenzhen, tem
propostas da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, da Alemanha e
de Portugal, segundo o site Globoesporte.com. No
contrato de empréstimo há
uma cláusula que permite
que o atacante seja vendido
caso apareça algum interessado. O empresário do jogador pretende conversar
com a diretoria vascaína nos
próximos dias. Os constantes salários atrasados podem
pesar na decisão de Rossi.
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OUÇA HOJE NA
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O Botafogo terá apenas
uma novidade no clássico
em relação ao time que goleou o Sol de América por
4 a 0, pela segunda fase da
Copa Sul-Americana. Bochecha entra no lugar de
Alex Santana, que levou
uma pancada no tornozelo direito durante o duelo contra os paraguaios. O
volante deixou o gramado
aos 38 minutos do primeiro tempo e deu lugar justamente a Bochecha, que teve
boa atuação. Ele não só deu
conta do recado, com ótimos passes e lançamentos,
como marcou seu primeiro
gol como profissional vestindo a camisa alvinegra.
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luxa segue
como o maior
vencedor
entre os
técnicos na
competição

BOTAFOGO

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
Árbitro: Vinicius Gonçalves Araujo (SP)
Assistentes: Rogerio Pablos Zanardo
(SP) e Herman Brumel Vani (SP)
Horário: 11h
TV: Premiere

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Rossi tem propostas do mundo árabe, da Alemanha e de Portugal

