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A

utor do gol de pênalti
que garantiu o empate
em 2 a 2 com o Juazeirense na quarta-feira à noite,
em Juazeiro (BA), e a classificação vascaína à segunda fase
da Copa do Brasil, o atacante
Maxi López projeta agora a semifinal da Taça Guanabara,
diante do Resende, domingo,
às 17h, no Maracanã.
“Acho que o jogo contra
o Resende vai ser bem diferente, com um campo bom.
Isso é muito importante. Faz
a diferença. Vamos fazer todo
o possível para chegar à primeira final do ano. Quem está
fora não consegue ver as coisas como aconteceram. Ontem (quarta-feira) falei que
o Vasco jogou bem. A gente sabe que não foi um bom
jogo, mas por muitas coisas
que aconteceram dentro do
jogo, num gramado aí...”, afirmou o artilheiro.
O atacante argentino se
mostra confiante para o restante da temporada: “Acho que
estamos construindo uma coisa muito boa. É a preparação
para o Brasileirão. Acho que o
Carioca é um bom teste para
começar a formar um novo
grupo. Esse processo e esses
momentos difíceis são bons
para testar o caráter do time”.
Maxi López mostrou bom
humor ao ser perguntado se
será titular na semifinal: “Aí
tem que falar com o treineiro
(risos). Quando eu tinha 20
anos, não precisava de uma
sequência de jogos. Fazia prétemporada e jogava. Agora é
diferente. Preciso. Já falei.
Aconteceu quando cheguei
no ano passado”. Na Taça Guanabara, o atacante só estreou
na última rodada da fase de
grupos, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, entrando no segundo
tempo, no lugar de Ribamar.
No Campeonato Carioca, o
Vasco tem 100% de aproveitamento, em cinco jogos: o time
venceu, além do Tricolor, Madureira (1 a 0), Volta Redonda (5 a 2), Americano (1 a 0) e
Portuguesa (1 a 0).
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Após a Copa
do Brasil,
Maxi López
projeta semi
da Taça GB
Herói da classificação no torneio nacional,
argentino espera jogo diferente contra o
Resende e cita condição do gramado

O jogo contra
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ser bem diferente, com um
campo bom.
Isso é muito
importante.
Faz a diferença”
MAXI LÓPEZ,
Atacante

ATACANTE
COMENTA
‘ZOEIRA’
NNAntes do treinamento de
ontem, no CT do Almirante,
Maxi López deu entrevista
coletiva e comentou, com
bom humor, a brincadeira
com a expressão “não vou
ter pena” que fez com um
flamenguista que o provocou
nas redes sociais.
“Recebi um comentário
nas redes sociais, na zoeira,
como vocês falam, e zoei o
cara também. Mas sempre
com respeito. Eu gosto da
zoeira brasileira. Invadiram
meu Instagram, mas eu pego
desse jeito”, afirmou o atacante vascaíno.

