LLA SEGUNDA FASE Da ‘vaquinha’ PARA O
novo CT já arrecadou R$ 120 mil (8%) pelo
site www.kickante.com.br/Vasco

RIO DE JANEIRO, Sábado, 14/9/2019 · MEIA HORA

esportes

13

LLa volta de quem nem foi

Vai que é sua, Ribamar!
Vascão encara hoje a Chape com o atacante reintegrado e prestigiado no time

D

Rafael Ribeiro/Vasco

e carta fora do baralho, Ribamar é a principal novidade do Vasco para o confronto com a Chapecoense, hoje,
às 19h, na Arena Condá, pela última rodada do turno do Brasileiro. Com contrato válido até o fim
de 2020,o atacante,de 22 anos,ganha nova chance após figurar na
lista de jogadores negociáveis,que
treinam separadamente do grupo principal no CT do Almirante.
Testado no lugar de Marrony
no último ensaio antes do embarque para Chapecó, Ribamar celebra a chance de ouro após quase
três meses afastado. Reintegrado
na semana passada, ele substituiu
Clayton durante o segundo tempo
da derrota por 2 a 0 para o Bahia,
sábado, em São Januário.
O atacante não jogava desde o
dia 28 de abril, na derrota por 4 a
1 para o Athletico-PR, em Curitiba. Ribamar perdeu espaço com De fora dos planos a titular, Ribamar foi do inferno ao céu, e ainda barrou Marrony no ataque
a chegada do técnico Vanderlei
Luxemburgo, que foi convencido pelo auxiliar Ramon Menezes
SUB-20 VENCE E ESTÁ NA FINAL DO TORNEIO OPG
a dar uma segunda chance ao caDikran Júnior / Divulgação
misa 9.No período de afastamenLLOS MENINOS da Colito, o atacante passou por uma esna venceram o Fluminenpécie de intensivão à parte.
se por 2 a 0, ontem, em
Campeão da Copa LibertaSão Januário, após terem
dores de 1998 e ídolo da torciperdido o primeiro jogo
da, Ramon, agora auxiliar fipor 1 a 0, e estão na final
xo do clube, supervisionou os
do Torneio Otávio Pinto
treinos dos atletas que trabaGuimarães. A decisão
lhavam à parte e, após destacar
será contra o Flamengo,
a evolução de Ribamar, convenem dois jogos, com datas
ceu Luxa a testá-lo novamente.
a serem definidas. No
Afinal, o Gigante tem o terceiro
geral, o Gigante leva boa
pior ataque do Brasileiro, com
vantagem sobre oTricolor
16 gols em 18 rodadas.
na Sub-20.Nesta semana,
Com um gol marcado em 15
já havia vencido os rivais
jogos, Ribamar tem a responno Campeonato Brasileiro
sabilidade de ajudar o ataque
(2 a 1) e naTaça Rio (2 a 0).
do Vasco a funcionar na despeNa partida de ontem, os
dida do turno, ao lado de Rosgols foram marcados por
si e do xodó Talles Magno, que
Juninho, no primeiro mivolta ao time após disputar três
nuto do segundo tempo,
amistosos pela Seleção Brasie Caio Lopes, aos 12.
leira Sub-17, na Inglaterra.

CHAPECOENSE
Tiepo; Eduardo, Rafael Pereira, Maurício
Ramos e Bruno Pacheco;Amaral, Elicarlos, Campanharo e Augusto;Aylon e
Everaldo. Técnico: Emerson Cris

VASCO
Fernando Miguel; Cáceres, Henríquez,
Castan e Danilo; Richard, Raul e Marcos
Júnior; Rossi, Ribamar e Talles Magno.
Técnico:Vanderlei Luxemburgo
Local: Arena Condá, Chapecó
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP)
e Alex Ang (SP)
Horário: 19h
TV: Premiere

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: Jota Santiago
Comentarista: Gerson

Voto de
confiança
A derrapada do Vasco nas
últimas rodadas do Brasileiro ligou o sinal de alerta,
mas não colocou em dúvida a evolução do time com
Luxemburgo. Um dos líderes do grupo, o goleiro Fernando Miguel reconhece a
recente queda de produção
e pede um voto de confiança à torcida: “É o primeiro
momento de oscilação para baixo desde queVanderlei
chegou.É preciso ter a consciência do momento e trabalhar para fazer com que
ele vire para cima de novo,
e a gente consiga pontuar.
Precisamos ter convicção”.
LL

