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LLO CSKA, da Rússia, pagou R$ 1 milhão pelo
empréstimo do meia Lucas Santos e pode
dar mais R$ 22 milhões para ficar com ele

esportes
LLo futuro é agora

Vascão
conta com
as pratas
da casa
Joias são vistas
como salvação
técnica e
financeira

N

o Campeonato Brasileiro
em que assume abertamente que a permanência na Série A é o seu principal
objetivo, o Vasco abraça o projeto de valorização da prata da
casa, de olho numa solução, de
curto a médio prazo, para o caos
financeiro enfrentado pelo clube. Com multa de 30 milhões
de euros (cerca de R$ 135 milhões) e futebol de gente grande,
Talles Magno, de 17 anos, puxa
a fila da nova ‘fornada’ de promessas observadas pelo técnico
Vanderlei Luxemburgo nas últimas semanas.
Suspenso e a serviço da Seleção sub-17, Talles foi desfalque importante na derrota para
o Bahia (2 a 0), na rodada passada. Entretanto, a lista de relacionados para aquele jogo, recheada de nove pratas da casa,
aguçou a curiosidade do torcedor, que agora vive a expectativa
de conhecer a lista para o jogo de
amanhã contra a Chapecoense,
às 19h, na Arena Condá.
Além dos conhecidos Ricardo
Graça, Henrique, Andrey, Mar-

rony e Tiago Reis,os nomes deAlexander (goleiro), Bruno Gomes
(volante), Gabriel Pec (apoiador)
e Kaio Magno (atacante e irmão de
Talles) chamaram a atenção e serão frequentes na sequência.
O lateral-esquerdo Alexandre, de 20 anos, foi relacionado
contra o Cruzeiro e está nos planos, assim como o lateral-direito Nathan, de 18. A joia, que esteve perto de ser negociada com
o Valencia-ESP no início do ano,
vive a expectativa de viajar para
Chapecó para suprir a ausência
do suspenso Pikachu. Entretanto, o paraguaio Cáceres será o titular na Arena Condá.
A venda do volante Douglas
Luiz para o Manchester City-ING
(R$ 49 milhões) e do atacante Paulinho para o Bayer Leverkusen-ALE (R$ 75 milhões), somadas às
carências do time,podem acelerar
a promoção de pratas da casa,que,
nos bastidores, são vistos como a
salvação das combalidas finanças
do clube.A ascensão das caras novas sinaliza a diminuição de espaço para medalhões como Bruno
César, Marquinho e Valdívia.

Richard cita
evolução
LLEm busca da reabilitação,
após duas derrotas seguidas,
o Vasco terá a experiência
de Richard contra a Chapecoense. Contratado a pedido de Luxemburgo,o volante,que retorna de suspensão,
reencontrou o bom futebol
na Colina e virou peça-chave no esquema do treinador.
“Meu intuito era jogar, ter
sequência,voltar a ser aquele Richard que se destacou
pelo Fluminense. Tenho
alcançado a meta de jogar
com regularidade. A tendência é começar a ganhar,
somar pontos e ajudar”,disse Richard. Em 15º, com 20
pontos, o Vasco está ciente
da necessidade de voltar a
pontuar para se afastar do
Z-4.“É focar na Chapecoense. O objetivo é voltar de lá
com a vitória”, concluiu.
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