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á três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o
Palmeiras amanhã, às 21h30,
em São Januário, pressionado. Não apenas pela série negativa, mas pela queda de rendimento da equipe, o que levou ao jejum de triunfos. Com
o desfalque de Richard e Bruno Gomes, suspensos, o técnico Vanderlei Luxemburgo
não contará com Henrique,
com lesão na coxa direita. Ele
se vê obrigado a mudar a formação do time e a montar um
verdadeiro quebra-cabeças.
Na lateral esquerda, Danilo
Barcellos ficará com a posição.
No meio de campo, a disputa
fica mais intensa e dependerá
da postura que o treinador pretende adotar na Colina. Fellipe Bastos, Raul, Marcos Júnior
e Felipe Ferreira, opção mais
ofensiva, disputam duas vagas.
Titular contra o Fluminense, Guarín foi sacado no intervalo do clássico e não tem
presença garantida. Longe
da forma física ideal, o colombiano tem tentado acelerar o ganho de ritmo jogando, mas sente o desgaste pela
sequência de jogos no meio e
no fim de semana. O intenso
calor no Rio de Janeiro também é um fator que prejudica
o seu rendimento.
Com a necessidade de dar
uma resposta à torcida após
a derrota para o Grêmio em
casa, o Vasco não pode se dar
ao luxo de sofrer novo revés.
Com o Palmeiras na caça ao
líder e arquirrival Flamengo,
novo tropeço pode reaproximar a equipe do Z-4, o que
não passa pela cabeça de Luxa
ou de seus comandados.
“Acho que é difícil falar de
futuro neste momento porque o projeto do Vasco tem
sido bem difícil. No começo
do campeonato muita gente
falava que o Vasco brigaria
para não cair e agora se fala
de coisas positivas, em poder
brigar por coisas interessantes. Importante que o Vasco
cumpra com seus objetivos”,
avaliou o zagueiro Henríquez.
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NNDesde o empate em 1 a 1 com
o Palmeiras, no Pacaembu, o
Vasco disputou oito jogos em
São Januário, mas não emplacou. Apesar das vitórias sobre
São Paulo, Fortaleza e Botafogo, a sequência de derrotas
para Bahia, Santos e Grêmio,
além do empate com o Athletico-PR, pesou nas contas que
a comissão técnica fazia para
tentar ingressar no G-6.
Com o sonho de classificação para a Libertadores
quase impossível, o Vasco
volta a fazer uso da calculadora, desta vez para somar
os pontos necessários para
se garantir de vez na Série A
do Brasileiro de 2020.

