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LLem busca da vitória

Vascão bota fé no Cano
Hoje, contra o Volta Redonda, hermano é mais uma vez a esperança de gols

R

esponsável por 62% dos
gols do Vasco em 2020,
Germán Cano foi um tiro certeiro da diretoria. O faro apurado do argentino contrasta com a má pontaria dos
demais colegas, em especial os
atacantes. Em alta, Cano anotou cinco dos oito gols marcados pelo Cruzmaltino no ano,
sendo três deles em jogos eliminatórios, e conta com o capricho dos companheiros de
ataque para melhorar a média
da equipe no confronto com
o Volta Redonda, hoje, às 16h,
no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Rio.
Enquanto os arquirrivais
Flamengo e Fluminense já ultrapassaram a barreira dos 20
gols na temporada, o Vasco segue em busca de evolução e
equilíbrio para retomar a histórica e reconhecida vocação
para balançar as redes. Fato é
que a ‘CanoDependência’ não
é o caminho correto para resolver todos os problemas do
técnico Abel Braga.
À exceção do argentino, todos os atacantes testados não
desencantaram: Marrony (dez
jogos), Vinícius (nove), Talles
Magno (sete), Ribamar (sete),
Tiago Reis (cinco) e João Pedro
(um). Com dois gols, o zaguei-

Dos homens de
frente, apenas
Germán Cano
vem deixando
a bola na rede
ciente para silenciar as vaias no
Maracanã. E não foi por falta
de oportunidades, problema
que Abel Braga conseguiu fazer a equipe corrigir no quesito
criação. A melhora da pontaria será uma tarefa de seus auxiliares.
“Precisamos é melhorar a finalização. O Leomir e o Ramon
(Menezes) treinam isso diariamente”, destacou o comandante do Vasco.

VOLTA REDONDA

VASCO

Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo,
Luan Borges e Bernardo; Pedrinho e
João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira

Fernando Miguel; Pikachu, Werley,
Castán e Henrique; Andrey, Raul e
Guarín (Marcos Júnior); Vinícius, Marrony e Cano. Técnico: Abel Braga

Local: Raulino de Oliveira
Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Assistentes: Gustavo Mota Correa e
Thiago Gomes Magalhães
Horário: 16h
TV: Globo

Gilvan de Souza

ro Werley é o vice-artilheiro da
equipe. O volante Andrey marcou um dos oito acumulados
em 2020.
A má pontaria tornou dramática a classificação contra o
Altos-PI e Oriente Petrolero
-BOL pela Copa do Brasil e Sul
-Americana, respectivamente.
O roteiro se repetiu na magra
vitória por 1 a 0 sobre o o ABC-RN. Cano marcou o gol da
classificação, que não foi sufi-

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: José Carlos Araújo
Comentarista: Washington Rodrigues

Cano chegou à Colina com status de homem-gol após sucesso pelo Independiente Medellín-COL

Xodó Vinícius ganha pontos com Abel Braga
LLA boa atuação na vitória sobre
o ABC-RN, pela Copa do Brasil, deixou Vinícius em vantagem na disputa para substituir
Talles Magno, que, por conta
de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, deverá
desfalcar o Vasco por pelo menos três meses.
Ousadia não falta ao atacan-

te de 19 anos para encarar o desafio. Com o drible e a velocidade a favor do Cruzmaltino,
o novo candidato a xodó tem
amadurecido e ganhado pontos com o técnico Abel Braga.
“Vinicius está mais maduro, consciente e coletivo. E sem
perder a principal característica dele, que é o 1 contra 1. Tem

de ser assim. Fiquei contente,
é mais uma aposta”, destacou
Abelão.
Ribamar e Tiago Reis são
as outras opções do treinador para o ataque. A escassez
deve levar o Vasco ao mercado para suprir a ausência de
Talles Magno e compensar a
má fase de Marrony.

