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LLGOLEADOR VOLTA AO TIME

Hoje tem Cano e Pinto!
Vascão recebe Palmeiras e treinador português tenta acabar com jejum no Brasileirão

S

em vencer pelo Brasileiro
desde a 11ª rodada, o Vasco enfrenta o Palmeiras,
hoje, às 16h, em São Januário,
em busca de um resultado positivo para tentar se distanciar da
zona de rebaixamento. O treinador Ricardo Sá Pinto também
busca a sua primeira vitória pela competição.
Para voltar a vencer - o último triunfo pela Série A foi dia
13 de setembro, por 3 a 2, sobre
o Botafogo, no Nilton Santos -,
o Vasco terá pela frente um adversário bastante complicado.
O Palmeiras vem em evolução, após a saída de Vanderlei
Luxemburgo, e conquistou duas
vitórias seguidas no Brasileiro.
Além disso, a equipe paulista está empolgada após a estreia com
vitória de Abel Ferreira sobre o
Bragantino na Copa do Brasil.
O Cruzmaltino também vem
animado por conta de uma classificação no meio de semana.
Após vencer o Caracas no jogo
de ida por 1 a 0, o Vasco empatou sem gols com a equipe venezuelana, fora de casa, e avançou
para as oitavas de final da Sul-Americana.
Com 19 pontos, a equipe carioca só está fora da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate.

Uma injeção de ânimo é a
volta do atacante argentino Germán Cano, que foi desfalque nas
últimas quatro partidas — vitória e empate por 1 a 0 e 1 a 1,
respectivamente, sobre o Caracas, pela Copa Sul-Americana,
empate com o Goiás em 1 a 1 e
derrota por 2 a 1 para o Corinthians, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

ARTILHEIRO não
JOGOU CONTRA
Caracas (DUAS
VEZES), Goiás e
Corinthians
O camisa 14, que se recuperou de uma lesão na coxa direita, participou sem limitações do
treinamento de ontem com os
demais companheiros. Em função do longo tempo sem entrar
em campo, Cano não deve ter
condições físicas de suportar os
90 minutos contra o Verdão.
O lateral-direito Léo Matos,
que estreou marcando o gol do
empate em 1 a 1 com o Goiás
na rodada passada, fará hoje o
primeiro jogo em São Januário
pelo Gigante da Colina.

VASCO

PALMEIRAS

Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Matos,Andrey,
Léo Gil, Carlinhos (Talles) e Neto Borges;
Benítez e Cano (Tiago Reis).
Técnico: Ricardo Sá Pinto

Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel
Veron, Rony e Luiz Adriano.
Técnico: Abel Ferreira

Local: São Januário
Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA
-RS) e Michael Stanislau (RS)
Horário: 16h
TV: Globo

Daniel Castelo Branco

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

O atacante argentino Germán Cano está recuperado da lesão na coxa direita e treinou ontem no campo

