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LLRecuperado de grave lesão no joelho
esquerdo, o zagueiro breno tem treinado
sem restrições, mas não foi relacionado

esportes

LL90 MINUTOS INUSITADOS

Irmãos Castan duelam
Leandro, do Vasco, e Luciano, do CSA, se enfrentam hoje pela primeira vez

O

confronto entre Vasco e
CSA, hoje, às 19h, no Kleber Andrade, no Espírito
Santo, colocará pela primeira vez
frente a frente os irmãos Leandro e
Luciano Castan. Do pai, Marcelo,
a dupla herdou a paixão pelo futebol e posição de zagueiro. Empresário do filho mais famoso, o
chefe da família apontou a torcida para o caçula pela delicada situação do clube que defendeu na
época de jogador, atualmente na
penúltima posição do Brasileiro.
Fora do Z-4,o Cruzmaltino aposta na liderança de seu capitão para
vencer e se distanciar ainda mais
da zona da degola.
“Sabe que pai protege o menor,
né? Estamos precisando dos três
pontos,não dá pra empatar”,disse
Leandro Castan ao canal SporTV.
Com 29 anos, Luciano é três
anos mais novo do que o irmão
famoso, que é a sua referência.
Enquanto Leandro teve a chance de defender Atlético-MG, Corinthians e Roma-ITA, o caçula
ainda não emplacou nenhum
clube de maior expressão, mas
o sonho da família de ver a dupla
jogando junta segue vivo. Até lá,
cada um tentará fazer o melhor
pelo respectivo clube.
“Rivalidade dentro de casa
só no videogame, desde pequeno tem essa rivalidade, dentro de
campo vai ser a primeira vez, mas
a gente espera sair com um belo resultado”, disse Luciano.
Com amor incondicional pela família, Leandro Castan homenageou o pai e o irmão com uma
tatuagem na panturrilha, que reproduz uma foto do período que
o patriarca defendeu o XV de Jaú.
“Simboliza muito para mim.
Quando comecei a querer jogar
futebol,fiz essa tatuagem com eles
e levo no coração. Fico muito feliz
pela família que ele (Luciano) está
construindo”, disse Leandro.
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VASCO
Fernando Miguel; Pikachu, Henríquez,
Castan e Danilo Barcelos; Richard, Raul
e Marquinho; Bruno César, Marrony e
Talles. Técnico:Vanderlei Luxemburgo

CSA
João Carlos; Dawhan,Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; Nilton, João Vitor,
Didira, Jonatan Gomez e Maranhão;
Ricardo Bueno. Técnico:Argel Fucks
Local: Kleber Andrade, Cariacica (ES)
Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)
Assistentes: Marcelo Carvalho Van
Gasse (FIFA-SP) e Eduardo Goncalves
da Cruz (MS)
Horário: 19h TV: Globo
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Leandro fez tatuagem em homenagem ao dia que entrou em campo com o pai Marcelo e o irmão Luciano

Chegou a hora de Talles
Magno. Aos 17 anos, o atacante fará a estreia como
titular contra o CSA. Destaque na base e na Seleção
sub-17, a promessa é a nova
aposta do técnico Vanderlei
Luxemburgo para suprir a
carência no ataque desde a
saída de Maxi López.A diretoria se esforça para driblar
as limitações financeiras e
contratar um centroavante.
Arthur Cabral, do Palmeiras,é o nome que mais agrada.No entanto,mesmo com
cinco jogadores à disposição
para a posição,oVerdão tem
feito jogo duro.
LL

