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esportes

Faz o Caldeirão ferver
Lanterna do Brasileiro, Vasco confia na força da torcida para acabar com a seca hoje

A

pós dois empates em 1 a 1
(Avaí e Fortaleza) e uma
derrota de 1 a 0 (Botafogo)
no comando do Vasco, Vanderlei
Luxemburgo acredita que seu
primeiro triunfo e, consequentemente, o do time no Brasileirão
está maduro. Em São Januário, o
Gigante da Colina recebe o Internacional, às 20h30, confiante no
início da reação, hoje.
Foram até aqui 25 dias de diagnóstico, ajustes e muito trabalho
por parte de Luxa, que tem apostado no diálogo e na evolução dos
treinos fechados no CT do Almirante, em Vargem Pequena, para
corrigir problemas que já custaram preciosos pontos.
Na lanterna da Série A, o Vasco apela para a paixão do torcedor a fim de inverter o delicado e
preocupante quadro. A sequência de duelos em casa, contra Inter e Ceará, é encarada como jogos de decisão no planejamento
da comissão técnica.
Como a dificuldade no Brasileiro aumentou, a galera resolveu estender a mão e dar
mais um voto de confiança
ao grupo. O público pagante
na derrota para o Atlético Mineiro, por 2 a 1, saltou de 6.559
para 13.375 no empate com o

Avaí. A expectativa é de apoio
maciço na Colina histórica.
“A gente vê o time em evolução, crescendo e jogando de
uma maneira muito sólida. O
trabalho está pegando corpo.
O nosso torcedor vai fazer a diferença contra o Internacional,
que é um adversário muito bem
articulado e perigoso, pois esse
jogo é fundamental por ser uma
decisão. Uma vitória é importante para criar um ambiente
mais alegre. O título do Vasco esse ano é escapar do rebaixamento e manter o clube na Primeira
Divisão”, destacou o comandante, em entrevista à Vasco TV.
Com a provável volta de Fernando Miguel ao gol, o Vasco
ganha um líder e um importante reforço contra o desfalcado Internacional. Ainda sem o
capitão Leandro Castan, a equipe volta a apostar em soluções
caseiras e formadas em São Januário, casos dos atacantes Marrony e Tiago Reis, para iniciar a
esperada reação na competição.
Outro que volta a ser relacionado é o atacante Vinicius
Araújo, que não atua desde
agosto do ano passado. Em janeiro deste ano, o jogador operou o joelho esquerdo.

VASCO

INTERNACIONAL

Sidão (Fernando Miguel); Yago
Pikachu, Werley, Ricardo Graça e
Danilo Barcelos; Raul, Marcos Júnior
e Andrey; Rossi, Tiago Reis e Marrony.
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo
Lindoso, Edenilson, Nonato, Nico López e Guilherme Parede (Patrick); Rafael Sobis. Técnico: Odair Hellmann

Local: São Januário
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e
Eder Alexandre (SC)
VAR: André Luiz de Freitas Castro (GO)
Horário: 20h30 TV: Premiere

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: Odilon Junior
Comentarista: Rubem Leão

Gilvan de Souza

Há 25 dias no clube, Luxemburgo tem apostado no diálogo e em treinos fechados para organizar o time

Terça-feira decisiva para as finanças do clube
O Conselho Deliberativo do
Vasco se reunirá na próxima
terça-feira, na sede náutica da
Lagoa, para decidir se dará seu
aval a um empréstimo de R$ 20
milhões, visando à quitar os salários atrasados e outros compromissos até dezembro.
No encontro da segunda-
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feira passada, o Conselho já
havia aprovado o empréstimo de R$ 10 milhões, e a tendência é que o novo pedido
da diretoria seja liberado.
O clube de São Januário
deve um mês de salário e dois
de direito de imagem para os
jogadores. Já os funcionários

estão com dois vencimentos em aberto, além do mês
de dezembro, férias e 13º de
2017. Será analisado o projeto de reestruturação da dívida do clube, avaliada em R$
580 milhões, o que poderia
diminuir o problema financeiro do clube em até 45%.

