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LLCAMPEÃO DA COPA DO BRASIL EM 2011, O
VOLANTE FELLIPE BASTOS COMPLETARÁ
CONTRA O CEARÁ 150 JOGOS PELO VASCO

esportes

LLProblema no Tricolor

LLPÉ NA FORMA, VASCÃO!

Luciano de malas
prontas para sair

Rafael Ribeiro/VASCO

Atacante pede para não atuar mais pelo Fluminense

A

rtilheiro do Fluminense
na temporada, com 15
gols, Luciano tem grandes chances de meter o pé das
Laranjeiras. Em conversa com
o técnico Fernando Diniz e
com o diretor de futebol, Paulo
Angioni, o atacante revelou estar com uma proposta de outro
clube e pediu para não ser relacionado para o compromisso contra a Chapecoense, amanhã, às 20h, na Arena Condá.
Com seis partidas disputadas pelo Time de Guerreiros
no Campeonato Brasileiro,
Luciano está no limite para se
transferir para outro clube de
Série A. Caso jogasse contra os
catarinenses, ele seria impedido e só teria o exterior como
possibilidade de transferência.
O atacante é um dos que mais
têm mostrado descontentamento com os atrasos salariais
e já manifestou que gostaria de
trocar de clube o quanto antes.
A diretoria tricolor acatou o
pedido de dispensa da partida.
A ideia é conversar com o jogador nos próximos dias para definir o seu futuro. O novo presidente, Mário Bittencourt, e seu
vice, Celso Barros, ainda não tiveram tempo suficiente para tratar dessa situação, mas vão tratar
do assunto rapidamente.
A assessoria de imprensa do
clube confirmou, em nota: “Em
comum acordo, o atleta e o departamento de futebol decidiram que o mesmo ficará fora da
partida diante de Chapecoense
e que farão reunião antes do período de paralisação para a Copa América”. Luciano, de 26 anos,
está emprestado pelo Leganés, da
Espanha, até junho de 2021.

Mailson Santana / Fluminense F.C.

Tiago Reis marcou um dos dois gols na vitória do Vasco sobre o Inter

Muito chute
pra pouco gol
Luxa busca meios para melhorar o
ataque enquanto fortalece a defesa

Luciano disputou seis jogos no Brasileiro e não poderia jogar o sétimo

Matheus Ferraz só em 2020
Péssima notícia para o técnico Fernando Diniz. O zagueiro Matheus Ferraz, que
se machucou na derrota para
o Athletico Paranaense (3 a 0,
em Curitiba, no dia 2), rompeu os ligamentos do joelho
direito e terá que ser operado. Como em casos desse tipo o jogador leva entre seis
e oito meses para voltar aos
gramados, o defensor só terá
condições de atuar em 2020.

LL

Aos 34 anos, Matheus Ferraz
defendeu o Fluminense em
32 compromissos na atual
temporada e marcou três
gols. Ele será substituído por
Frazan, uma vez que Digão e
Léo Santos se recuperam de
lesões. Para a partida contra
a Chapecoense, o lateral-direito Gilberto sentiu dores no
joelho direito e também será
baixa. Igor Julião é o favorito
para a vaga aberta.

A

o mesmo tempo em que
quebra a cabeça para dar
firmeza ao sistema defensivo do Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo agora precisa encontrar alternativas para
melhorar o ataque. De acordo
com um levantamento do Twitter do Footstats Premium, o Gigante da Colina converteu apenas sete das suas últimas cem
finalizações na temporada.
Só Avaí (cinco), CSA (quatro)
e São Paulo (três) marcam menos
gols que o time de São Januário depois de uma centena de tentativas.
Para efeito de comparação, Palmeiras (14),Botafogo (13),Fluminense (13) e Internacional (12) lideram nesse quesito as estatísticas.
Após oito rodadas jogadas na
Série A,os números ofensivos deixam claro a situação doVasco.Fo-

ram apenas sete gols marcados, o
que mostra que é preciso colocar
o pé na forma o quanto antes para deixar a zona de rebaixamento.
No triunfo sobre o Internacional (2 a 1, na rodada passada, em São Januário), quando
finalmente o Gigante da Colina
conseguiu ganhar a primeira no
Brasileirão, foi a primeira vez na
competição que o time marcou
dois gols em uma única partida.
“Isso aqui é Vasco da Gama.
Tem que se sacrificar. Não adianta ficar aqui e achar que as coisas
não vão acontecer. Não é assim.
Estamos na zona de rebaixamento, é um clube de tradição e as
coisas não vão ficar assim”, destacou Luxemburgo depois da vitória. Contra o Ceará, amanhã, às
19h15, de novo na Colina, o treinador espera ver mais evolução.

