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esportes

A APOSTA DE LUXA
Técnico rasga elogios ao Vascão e mostra que comprou a briga do Gigante

A

o terminar o primeiro
turno do Campeonato
Brasileiro em 12º lugar,
com 23 pontos, e ingressar pela
primeira vez na zona de classificação da Copa Sul-Americana, o Vasco concluiu com êxito parte do projeto encabeçado
por Vanderlei Luxemburgo.
Apesar do currículo recheado
de títulos, o treinador estava desempregado e em baixa no mercado quando assumiu o comando do Gigante da Colina, então
na lanterna, na quinta rodada.
Com o clube sufocado em
dívidas e, portanto, sem recursos para investir em reforços,
Luxa foi a maior aposta da diretoria para resolver no talento em campo. Com muito suor
e trabalho, o treinador trouxe
as vitórias e, aos poucos, superou a rejeição da torcida, pela
identificação com o Flamengo.
Em 15 rodadas, testou 30
jogadores, mudou alguns de
posição, apostou no esquema
com três volantes, foi cirúrgico ao pinçar Talles Magno da
base... Como um mantra, Luxa
defende que a disputa do Vasco
em 2019 é se manter na Série A.
No entanto, o Gigante da Colina tem a oitava melhor campanha entre os 20 clubes desde
a chegada do treinador.
No vídeo divulgado pelo
clube, com os bastidores da
vitória sobre a Chapecoense,
o treinador não poupou elogios ao grupo. “Falei que vocês
vão fazer história e eu vou estar junto. Já trabalhei em grupo
para c..., mas eu nunca tive um
igual a esse, não. Do jeito que
vocês estão fazendo. Acho que
vamos fazer um trabalho bom
para c... no Vasco”, elogiou Luxa após a vitória em Chapecó.
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Aposta dupla: Luxemburgo saiu de ‘aposentadoria’ precoce para ajudar o Vasco no Brasileirão e recuperar o seu próprio prestígio

Preocupação com ausência de Talles Magno perto da reta final
LLO Vasco volta a campo no
domingo, às 16h, contra o
Athletico-PR, em São Januário. Mas, antes disso, Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica já têm uma
preocupação: Talles Magno.
Nome certo na Seleção para a
Copa do Mundo Sub-17, em

outubro, no Brasil, o atacante
deve desfalcar o Vasco por até
oito rodadas. “Será um problema para nós. Em outubro
tem o Mundial, com jogos domingo e quarta. Dancei, vou
ficar sem o Talles”, disse Luxa,
após o jogo contra a Chapecoense, decidido com um be-

lo gol joia de 17 anos — o garoto já virou o ‘Talles Mágico’.
Sediado no Brasil, o Mundial
Sub-17 será disputado entre 26
de outubro e 11 de novembro.
A apresentação na Granja Comary, em Teresópolis, seria no
dia 14 de outubro. Dessa maneira, Talles perderia até oito

jogos do Brasileiro, caso a Seleção chegue à final. Em alta, ele
é alvo de disputa entre os atuais
representantes, da empresa‘LifePro’, e o agente Carlos Leite.
Com multa de R$ 12 milhões
no mercado interno, o Vasco
corre para renovar o contrato
e aumentar os valores.

