ATAQUE 3

O DIA I Domingo, 10.11.2019

CSA
>>Maceió

E

m estado de alerta no
Brasileiro, o Vasco enfrenta o CSA, hoje, às
19h, no Rei Pelé. Há quatro
rodadas sem vencer, o Cruzmaltino se distanciou do G-7
e ainda não está 100% garantido na Série A. Um novo
tropeço no confronto com o
antepenúltimo colocado no
Brasileiro aumentaria, e muito, a pressão para o confronto
com o arquirrival Flamengo,
quarta-feira, no Maracanã.
Para não deixar o mau momento ganhar status de crise,
o Vasco tem consciência de
que precisa se reerguer e buscar a quarta vitória longe de
casa. Sob o comando de Luxa,
a equipe conquistou 17 pontos
como visitante dos 39 somados na competição até agora.
Consciente, o técnico Vanderlei Luxemburgo administra o
momento de oscilação e deixa
claro qual é a meta do Vasco
até a 38ª rodada.
“Tivemos uma sequência
boa de vitórias e falaram bem.
Não me assusta. Temos os jogos necessários para sair da
confusão. Nunca falei que
meu time era para outra competição. Nossa competição é
diferente. Não adianta insistir”, destacou o treinador.
Com o desfalque do capitão
Leandro Castan, suspenso,
Ricardo Graça deve herdar
a vaga ao lado de Henríquez.
No meio de campo, Richard
e Bruno Gomes voltam a ser
opção. A dúvida é se Guarín
será mantido ou se a trinca
de volantes será desfeita para
a entrada de um armador.
Nesse caso, Felipe Ferreira é
o nome mais cotado.
Fora pelo terceiro cartão
amarelo, Marrony será substituído por Ribamar, com
Bruno César fechando o trio
ofensivo ao lado de Rossi. O
incansável atacante, inclusive, é a maior aposta do treinador para explorar não apenas
o desespero do CSA na luta
contra o rebaixamento, mas
os contra-ataques no Rei Pelé.

REFORÇO. Suspensos hoje, o zagueiro Leandro Castan e o atacante
Marrony têm presença garantida no clássico diante do Flamengo,
quarta-feira, no Maracanã, em jogo adiantado da 34ª rodada do Brasileiro

Vasco

Sinal amarelo aceso no Vasco
Ciente do momento difícil, Luxa crê no poder de superação na reta final do Brasileiro
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Decisivo contra o Atlético-MG, Rossi perdeu pênalti diante do Santos e busca a redenção no jogo com o CSA
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NNOs cruzmaltinos apaixonados por literatura esportiva
têm mais uma boa opção: o
livro ‘Hoje é Dia de Vasco’, do
publicitário e escritor Sérgio
Almeida, terá novo evento
da turnê de lançamento nas
lojas Gigante da Colina. Será
no próximo sábado, às 18h,
no Via Parque Shopping, na
Barra da Tijuca. Publicada
pela Editadora Gorduchinha,
a obra retrata como cada um
dos 365 dias do ano remetem
a um fato relevante da história do clube.
“Os fatos mais marcantes
para mim são os dias 20 de
julho de 1967 e 26 de agosto
de 1998, quando Mané Garrincha jogou pela primeira e única
vez com a camisa do Vasco, e
o time ganhou a Libertadores,
respectivamente”, diz Sérgio
Almeida, autor de ‘365 Motivos para ser Vascaíno’, em parceria com o ator Bruno Mazzeo.
Por ser uma produção independente, as vendas são diretas no site www.editoragorduchinha.com.br. O livro tem 256
páginas e custa R$ 60.

