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LLNA VENEZUELA

Vasco decide vaga
Cruzmaltino avança na Sul-Americana com empate esta noite contra o Caracas

V

ivendo uma semana de
bastidores quentes com
eleição que será disputada no próximo sábado, o Vasco enfrentará o Caracas (Venezuela), nesta quarta-feira,
às 21h30, pela segunda fase da
Copa Sul-Americana. No jogo
de ida, o clube carioca venceu
por 1 a 0, gol de Tiago Reis.
Para esta partida, o técnico
Ricardo Sá Pinto não vai poder contar com Ygor Catatau,
expulso no último jogo, e o artilheiro Cano, machucado. Voltando de lesão, o atacante Talles
Magno ainda é dúvida para a
partida e será reavaliado momentos antes de a bola rolar.
Léo Matos, que não está inscrito na competição, e Cayo Tenório, que testou positivo para
Covid-19, também são baixas.

O atacante Guilherme Parede não joga mais pelo Vasco. Nesta terça-feira, o Talleres
-ARG, que havia emprestado o
jogador ao Cruzmaltino até o
fim do ano, solicitou seu retorno imediato. O clube carioca
não se opôs e rescindiu o contrato com o jogador.
O contrato de Parede com
o Vasco iria até o dia 31 de dezembro, o que faria com que ele
perdesse 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. A renovação chegou a ser estudada pelo
clube, mas não avançou.
Parede chegou ao Vasco em
agosto deste ano e em momento algum conseguiu se firmar
entre os titulares daequipe. Foram apenas 13 jogos pelo clube, a maioria deles saindo do
banco de reservas.

CARACAS

VASCO

Velásquez; Casiani, Villanueva, Osio e
Notaroberto; Castillo, Junior Moreno
e Luis González; Anderson Contreras,
Eduardo Fereira e Carlos Rivero.
Técnico: Noel Sanvicente.

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique,
Andrey, Leonardo Gil, Carlinhos, Benitez, Vinicius(Talles), Ribamar.
Técnico: Ricardo Sá Pinto.

Local: Olimpico de la UCV
Árbitro: Jhon A. Ospina (COL).
Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon
Alexander León (COL).
Horário: 21h30
TV: TV Conmebol
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Tiago Reis marcou o gol da vitória no jogo de ida e garantiu vantagem para o Vasco contra o Caracas

