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Pendurado,
Castan evita
pensar no
Flamengo
Peça-chave no Vasco, capitão enfrenta
o Goiás no ‘limite’ e garante que não se
poupará de divididas no Serra Dourada

L

eandro Castan disputou apenas três jogos no
Campeonato Brasileiro.
O suficiente para elevar o status da defesa do Vasco, que
sofreu dois gols após a volta
do capitão, e para aprimorar
detalhes na evolução do camisa 5. Castan enfrentará o
Goiás pendurado com dois
cartões amarelos e corre o
risco de perder o duelo com o
Flamengo, dia 17, em Brasília.
Focado no compromisso
de amanhã, em Goiânia, o
zagueiro, por ora, não pensa no clássico e garante que
não aliviará nas disputas de
bola no Serra Dourada, caso
seja necessário. Com o Vasco
em 15º lugar, com 14 pontos, e
próximo do Z-4, Castan pensa
em uma ‘decisão’ por vez.
“Seria muito egoísta se
pensasse no clássico com o
Goiás pela frente. Se tiver de
matar a jogada e tomar o cartão, vou matar para ajudar o
time, como foi contra CSA e
Palmeiras. Talvez seja algo a
melhorar, evitar alguns cartões”, destacou o capitão.
Luxa se antecipa a espião

Pelas redes sociais do Vasco,
o técnico Vanderlei Luxemburgo inovou, se antecipou
ao ‘espião’ que rondava os

treinos fechados da equipe e
confirmou a escalação para
a partida em Goiânia, com a
seguinte formação: Fernando
Miguel, Cáceres, Henríquez,
Leandro Castan e Henrique;
Richard, Raul e Marcos Junior; Yago Pikachu, Marrony
e Talles Magno.
Garantido, Castan aposta
numa resposta positiva do
Vasco após os empates com
Palmeiras e CSA. A troca de
peças e de posições é a nova
aposta de Luxa para a melhora do rendimento da equipe.
“Estamos cientes de que
precisaremos de todos.
Quem entrar sabe o que tem
de fazer. Está tudo certo. Isso
não pode ser uma desculpa.
Aprendi muito com críticas e
elogios. Quando sou elogiado,
não subo às alturas e, quando
criticado, não vou ao fim do
túnel. Não me abala no meu
trabalho”, destacou Castan.
A volta de Cáceres à lateral
direita e, consequentemente,
o avanço de Pikachu para a
ponta são algumas das novidades do Vasco, que voltará a
jogar com três volantes contra
o Goiás. Destaque nos últimos
jogos, Talles Magno é a aposta
como falso 9. Mais perto do
gol, a joia sonha marcar o primeiro como profissional.

Caldeirão recebe ajustes finais
NNLonge de São Januário desde o
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FORMAÇÕES
Testou até
aqui o técnico
Vanderlei
Luxemburgo
no comando
do Vasco

dia 20 de julho, quando o Vasco
venceu o Fluminense por 2 a 1, de
virada, o torcedor reencontrará
a Colina repaginada no dia 25,
contra o São Paulo.
Além da pintura na arquibancada, os cuidados especiais com
o gramado e os novos refletores com tecnologia de LED, em

parceria com a Philips, serão a
principal novidade.
Grande entusiasta do estádio
e do clima de ‘caldeirão’ que São
Januário proporciona, Vanderlei
Luxemburgo pediu à diretoria
para não vender mandos. Por
conta dos reparos, o Vasco transferiu os jogos contra CSA (Caricacica) e Flamengo (Brasília).

Castan
assegura que
não pensará
duas vezes se
precisar parar
uma jogada e
correr o risco
de punição

