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LLRECUPERANDO-SE DE UMA APENDICITE, O
ATACANTE ROSSI ACOMPANHOU DE PERTO O
TREINO DE ONTEM NO CT DO ALMIRANTE
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LLXERIFÃO!

Nova barreira do Vasco
Colombiano Henríquez forma com Leandro Castan uma zaga de respeito na Colina

É

pelo último nome, Bocanegra, que Oswaldo Henríquez é chamado pelo técnicoVanderlei Luxemburgo e pelos
mais fanáticos torcedores do Vasco. Ao lado de Leandro Castan, o
colombiano tem ajudado a melhorar a imagem da defesa cruzmaltina, que já foi a mais vazada
do Brasileiro e, no momento, é a
quarta, com 18 sofridos, ao lado
de Cruzeiro e Fortaleza.
Fora do Z-4, na 15ª posição,
o setor reagiu com Luxa, que
teve alguns dos seus segredos
revelados pelo defensor.
“Acho que uma das coisas
que o Vanderlei está tentando
implementar é a atitude. Fomos
cobrados quando perdemos alguns pontos nos últimos minutos porque não tivemos essa malandragem. O Vanderlei tem nos
passado isso”, contou o zagueiro.
Atitude e malandragem não
poderão faltar contra o CSA, de
Alagoas, penúltimo colocado,
domingo, em Cariacica, partida da 13ª rodada da Série A.
“Não podemos ver a tabela como parâmetro para a partida.
Jogamos contra o líder de igual
para igual. Temos de saber que o
jogo se ganha dentro de campo”.
Como não tinha muito espaço com o treinador anterior,
Alberto Valentim, Henríquez
passou um tempo em baixa
no grupo, mas agora ele destaca que o seu momento pessoal
é o mais favorável possível para
levar o Vasco para perto do pelotão de cima da tabela.
“Juntaram-se vários elementos. Um dos fatores importantes foi a chegada do Vanderlei.
Sou também um cara de muita personalidade. A torcida está apoiando, torcendo. Sempre
entro com a melhor disposição.
Me sinto numa fase muito boa”,
destacou o colombiano.

Rafael Ribeiro / Vasco Da Gama

De volta
ao sub-17
De volta aos treinos depois de dois meses por
causa de uma cirurgia na
clavícula, o lateral-esquerdo Riquelme foi enviado
para o Sub-17, o que deixou os representantes e
os familiares da promessa insatisfeitos. Riquelme
tinha sido promovido aos
profissionais antes de se lesionar. Segundo o Vasco,
o ‘rebaixamento’ do jogador se deu pela necessidade dele precisar recuperar
o ritmo de atuação. Aos
16 anos, o lateral se destacou no vice-campeonato
da Copa SP de Futebol Júnior. A sua fragilidade física, no entanto, preocupa.

LL

Henrique
e Ramon
O lateral-esquerdo Henrique ficou fora do treinamento de ontem por causa de uma forte lombalgia.
Apesar do problema, o
Vasco informou que o jogador não deverá ter dificuldades para estar em
campo no compromisso
diante do CSA, em Cariacica, no Espírito Santo.
Outro jogador da posição
que está entregue à preparação física é Ramon,
já recuperado da cirurgia
de reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo, lesão sofrida em novembro do ano passado.
LL

O zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez virou titular após a chegada de Vanderlei Luxemburgo

Goleada sobre a Portuguesa-RJ em jogo-treino
LLDe olho no adversário deste final de semana, o Gigante da Colina realizou ontem
um disputado jogo-treino
diante da Portuguesa da Ilha
do Governador. Na atividade
no CT do Almirante, o time
goleou por 5 a 2. No primeiro tempo ‘quente’, com uma
desleal entrada sobre Talles

Magno, os titulares venceram
por 1 a 0, gol marcado pelo
volante Raul.
Na segunda parte dos trabalhos, o técnico Vanderlei
Luxemburgo trocou toda a
equipe. Apesar das modificações, Werley, Fellipe Bastos, Valdívia e Lucas Mineiro
aumentaram a vantagem. O

time principal treinou com a
seguinte formação: Fernando Miguel, Yago Pikachu,
Henríquez, Leandro Castan
e Danilo Barcelos; Richard,
Raul e Marquinho; Bruno
César, Marrony e Talles Magno, que deverá ter a sua primeira oportunidade de começar como titular.

