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Revigorado após se reabilitar nas cobranças de pênalti, Pikachu diz que está em alta a confiança dele e da equipe na busca por bons resultados

Nau do Vascão zarpa
rumo à vaga na Liberta
Distante do Z-4, Luxa admite busca pelo G-6 do Brasileiro

CASA NOVA PARA O GIGANTE
DIVULGAÇÃO/VASCO

nvicto há três rodadas, o Vasco deu uma guinada no Campeonato Brasileiro com a sequência de vitórias sobre Fortaleza e Botafogo. A oito pontos
do Z-4, a caravela cruzmaltina
navega em marés mais calmas
na competição e já avista o
G-6. Com 34 pontos ou a sete
de distância da zona de classificação da Libertadores, como o
torcedor prefere mentalizar, o
Cruzmaltino chega com o moral elevado para o confronto
com o Internacional, amanhã,
no Beira-Rio.
A mudança da maré chegou a Yago Pikachu. Sob pressão desde os pênaltis perdidos
diante de Cruzeiro e Flamengo, o lateral-direito ficou sem o
posto de cobrador. Do grupo, o
camisa 22 recebeu o apoio necessário para recuperar a autoestima e reassumir a responsabilidade nas penalidades.
Foi dele o gol de pênalti
que decretou a vitória por 1
a 0 sobre o Fortaleza, o centésimo na carreira e que coroou a boa atuação em São
Januário. Revigorado pela
reconquista do bom futebol
e pela retomada do Vasco na
competição, Pikachu destaca
a importância de a equipe assumir o que almeja.
“Mudou, a confiança está
lá em cima, três jogos sem
perder. Fizemos sete pontos,
queríamos nove, mas agora
podemos olhar com mais conforto para a parte de cima da
tabela”, disse Pikachu.
Antes comedido, Luxa já
ousa sonhar com mares nunca
antes navegados. Capitão experiente à frente do leme cruzmaltino, o treinador vê a equipe fechada e mais perto de cumprir
a meta inicial de se garantir na
Série A para, assim, poder se dedicar ao novo projeto.
“Não saímos da confusão.
Temos que somar pontos, mas
avançamos. A cabeça de quem
trabalha no Vasco é de grandeza. Começamos agora a olhar
para cima. Estamos a oito pontos da zona e a sete do G-6. Temos que olhar para onde estamos mais perto”, disse Luxa.

O Centro de
Treinamento
do Vasco
começa
a ganhar
forma. Após
ultrapassar a
marca de
R$ 500 mil em
doação para a
segunda fase
da obra, o clube
divulgou uma
imagem do
muro erguido
no terreno

BRUNO GOMES
GANHA FORÇA
NO ELENCO
NNDestaque na vitória sobre o
Botafogo, Bruno Gomes vive
a expectativa de emplacar o
segundo jogo seguido como
titular contra o Internacional. Depois de apostar numa
formação mais ofensiva no
clássico, Luxa pode retomar
o esquema com três volantes em Porto Alegre.
Afinal, Raul, recuperado
do quadro de desgaste muscular, deve ser relacionado.
Como foi poupado nas duas
últimas rodadas, no entanto,
não tem presença garantida
entre os titulares.
Quem está ameaçado de
perder a vaga para um terceiro volante é o apoiador Felipe Ferreira, que não foi bem
no clássico. Além de Raul,
Marcos Júnior, Andrey, Fellipe
Bastos e Guarín são opções.

