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LLELEITO O MELHOR JOGADOR DE BRASIL X
PARAGUAI, GATITO FERNÁNDEZ AGRADECEU O
APOIO DOS ALVINEGROS: ‘DEVO MUITO A ELES’

esportes

LLDE OLHO NO BRASILEIRO

LLBOTAFOGO

Vasco testa time
hoje em amistoso

Botafogo / Divulgação

Cruzmaltino enfrenta o Rio Branco em Cariacica

C

om novidades, o Vasco
vai colocar à prova o resultado dos oito dias de
preparação no amistoso contra o Rio Branco-ES, hoje, às
15h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No último
coletivo, os reforços Richard e
Marquinho confirmaram a
presença no meio-campo, enquanto Valdívia ganhou a vaga
no ataque, como ‘falso 9’.
No esboço, o técnico Vanderlei Luxemburgo avaliará os
testes, já de olho no confronto
com o Grêmio, dia 13, às 17h,
em Porto Alegre, na volta do
Brasileiro. Depois de amargar
sete rodadas na zona de rebaixamento, o Vasco reagiu e deixou o Z-4 ao emplacar duas vitórias seguidas.
Em 15º, com nove pontos,
o Cruzmaltino tem consciência de que precisa criar ‘gordura’ para subir na tabela. Responsável direto pela ascensão
da equipe, Luxemburgo espera colher resultados ainda mais

Rafael Ribeiro/Vasco

Gabriel diz que Barroca sabe cobrar com firmeza e total respeito

‘Barroca tem o
grupo na mão’
Marquinho (E), Pikachu e Claudio Wink treinam em Cariacica

satisfatórios por conta do tempo livre para trabalhar e corrigir problemas primários. “A
maior qualidade dele (Luxemburgo) é extrair dos atletas o
seu melhor. Cobra o tempo inteiro e sabe colocar a palavra no
momento certo. A experiência dele nos ajuda. Ele trouxe
a confiança de volta e, com o

torcedor enchendo nossa casa,
as coisas mudaram”, destacou o
lateral Danilo Barcelos.
À espera de mais reforços,
com prioridade para o ataque,
o treinador ainda não conta
com os zagueiros Breno, Leandro Castan e o lateral-esquerdo
Ramon, todos em fase de recuperação de lesão.

Zagueiro Gabriel elogia estilo de
trabalho do treinador alvinegro

T

empo e trabalho. Em sintonia com os jogadores
e com a torcida, Eduardo Barroca tem apostado na
fórmula durante o recesso no
Campeonato Brasileiro. E o
zagueiro Gabriel garante que
o treinador tem o grupo na
mão, totalmente consciente
do que precisa fazer para não
perder fôlego na tabela na volta da competição. Com 15 pontos, o Alvinegro ocupa o sétimo
lugar, mas está colado no G-4,
separado pela diferença de apenas um ponto.
“Está sendo muito proveitoso. O Barroca propôs que na
primeira semana ele daria ênfase na pressão, e tem conseguido. Temos trabalhado muito, o
treino está intenso”, destacou o
zagueiro. Com a limitação financeira do clube, o treinador
foi a aposta da diretoria para arrumar a casa. Estudioso, Eduar-

do Barroca conquistou o grupo
pelas ideias e pelo ‘papo reto’.
“Barroca é um cara de coração bom. Ele nos cobra com
uma palavra mais firme, mas
faz com total respeito. A gente entende perfeitamente, e ele
nos entende da mesma forma.
Ele tem o grupo nas mãos”,
avaliou Gabriel.
Na volta do Campeonato
Brasileiro, o Glorioso terá pela frente o Cruzeiro, dia 14, às
16h, no Mineirão. Depois de
anunciar a contratação de Victor Rangel, ex-CRB, o Botafogo engatilhou a contratação de
Biro Biro. Em fim de contrato
com o São Paulo, o atacante, de
24 anos, será oficializado em
julho e deverá assinar contrato de três anos. Após a saída de
Ferrareis para o Avaí e do pedido de Leo Valencia para treinar
separado, a diretoria prioriza
a contratação de um armador.

