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LLnão dá pra desperdiçar

Pinto quer subir
para sair da zona
Vascão encara o lanterna Goiás e português tenta
a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro

A

pós conseguir a sua primeira vitória no comando do Vasco, quarta-feira, por 1 a 0, sobre o Caracas, da
Venezuela, pela Sul-Americana,
o técnico Ricardo Sá Pinto terá
pela frente hoje, às 20h30, mais
um desafio, desta vez em busca
de seus primeiros três pontos no
Brasileirão. Diante do lanterna
Goiás, no Estádio da Serrinha, o
Gigante da Colina precisa também da vitória para deixar a incômoda zona de rebaixamento.
O triunfo sobre o Caracas
encerrou uma incômoda sequência de nove jogos sem vitória na temporada. Porém,
no Brasileiro, o Vasco ainda vive um jejum de sete partidas
(Coritiba 1 a 0, Bragantino 1 a
1, Atlético-MG 4 a 1, Bahia 3 a
0, Flamengo 2 a 1, Inter 2 a 0 e
Corinthians 2 a 1) e terá pela
frente uma equipe que também
não vive um bom momento.
No momento, os goianos têm
apenas 11 pontos em 16 jogos.
Vasco e Goiás já se enfren-

GOIÁS

VASCO

Tadeu; Edilson, David Duarte,
Heron e Cajú; Sandro, Ratinho,
Breno e Keko; Vinícius Lopes
e Rafael Moura.
Técnico: Enderson Moreira

Fernando Miguel; Léo Matos, Miranda,
Ricardo Graça e Henrique; Andrey,
Léo Gil (Vinícius), Carlinhos e Benítez;
Talles Magno e Tiago Reis.
Técnico: Ricardo Sá Pinto

Local: Serrinha, em Goiânia
Árbitro: Igor Junio de Oliveira (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo
(MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Horário: 20h30
TV: SporTV e Premiere

taram em 2020, pela Copa do
Brasil. O Vasco levou a melhor
nos pênaltis, após uma vitória para cada lado dentro dos
90 minutos. Para o duelo desta noite, Ricardo Sá Pinto deve contar com a volta do meia
argentino Martín Benítez, recuperado de lesão na coxa esquerda. No entanto, o atacante
hermano Germán Cano ainda
não deve ficar à disposição.
Tiago Reis, autor do gol sobre
o Caracas, é favorito para ocu-
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par a vaga, enquanto Ribamar
corre por fora.
Com o capitão Leandro Castán, suspenso, além do zagueiro
Marcelo Alves e do lateral-direito
Cayo Tenório contaminados pela
Covid-19, o comandante português promoverá a estreia de Léo
Matos na lateral e a entrada de Ricardo Graça na zaga. Após o jogo,
a delegação embarcará rumo àVenezuela,onde fará na quarta-feira
o jogo de volta com o Caracas,pela
Sul-Americana.

Jornalistas colombianos analisam Gustavo Torres
LLNovo reforço, o atacante colombiano Gustavo Torres,ex-Atlético
Nacional,ainda não estreou e já dá
o que falar nos bastidores pelo histórico de problemas extracampo.
“Jogador com várias características favoráveis. Tem velocidade, atua como extremo pelos dois
lados, como centroavante e tem
bom jogo aéreo. Não é goleador,
mas faz gols. Talvez uma deficiência seja que às vezes é difícil para ele

cumprir tarefas relacionadas com
a recuperação da bola e na marcação. As outras deficiências, infelizmente, são transferidas para
sua vida fora do futebol. Ele é um
jogador que teve sérios problemas
disciplinares e por seu comportamento”,disse Juan Carlos Jiménez,
Rádio Munera Colômbia, em entrevista ao Globoesporte.com.
“É um jogador completo, pois
pode jogar pelo centro, com bom

jogo aéreo, mas também pelos lados. Não é goleador, mas faz gols.
Suas características mais importantes são a movimentação e os
dribles.Não se consolidou na Colômbia por várias coisas. É um jogador turbulento e um pouco frio.
Vários atos de indisciplina têm jogado contra ele.Tecnicamente tem
coisas positivas, mas a atitude não
é das melhores”,disseYony Gutiérrez, da Rádio Colombia Miami.

O técnico português Ricardo Sá Pinto está com sede de vitórias

