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LLSAI PRA LÁ, Z-4!

Hora de quebrar tabus
Vascão visita o Sport para acabar com o longo jejum de vitórias no Brasileirão

E

m cinco partidas no comando do Vasco, o técnico
Ricardo Sá Pinto acumula
uma vitória (1 a 0 Caracas), dois
empates (Goiás 1 a 1 e Caracas 0
a 0) e duas derrotas (Corinthians
2 a 1 e Palmeiras 1 a 0). Como o
único triunfo foi pela Sul-Americana, o português tenta acabar
com o jejum no Brasileirão, hoje,
às 16h30,na Ilha do Retiro,contra
o Sport, 10° colocado.
O Gigante da Colina, que está
no Z-4 e com 38% de risco de rebaixamento,não ganha pela Série
A há nove jogos, ou seja, desde o
dia 13 de setembro (3 a 2 Botafogo),quando o argentino Cano balançou as redes pela última vez.
Sá Pinto tem problemas de última hora para escalar a equipe, já
que os zagueiros Miranda e Leandro Castán testaram positivo para
a Covid-19,assim como o atacante
Ribamar e o meia Carlinhos.
Mesmo com duas baixas no
miolo de zaga,Sá Pinto deve manter o esquema 3-5-2,promovendo
a entrada de Werley e do recémcontratado Jadson.
“Creio nos 90 minutos eu não
vou estar nos meus 100%,mas estou à disposição para o que o Mister quiser e para ajudar no que for
preciso”, afirmou Jadson.
“Gosto bastante de jogar nessa formação com três centrais, já
joguei outras vezes assim e estou
feliz. Não vejo problema, minhas
características casam muito bem
com essa formação.Sou um jogador rápido,com boa recuperação,
e eu gosto bastante dessa formação”,disse o zagueiro,ex-Portimonense, de Portugal.
Werley e Jadson formarão a
trinca com Ricardo Graça. No
meio, a novidade deve ser a entrada de Fellipe Bastos no lugar
de Andrey, por opção técnica do
treinador.Tomara que tenha a‘Lei
do Ex’e Bastos balance a rede hoje.

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

SPORT RECIFE
Maílson; Patric,Adryelson, Chico e Júnior
Tavares; Ricardinho, Jonatan Gomez,
Lucas Mugni e Thiago Neves; Rogério e
Lucas Venuto. Técnico: Jair Ventura

O último gol de
Cano foi no dia 13 de
setembro, no 3 a 2
sobre o Botafogo

VASCO
Fernando Miguel; Léo Matos,Werley,
Jadson, Ricardo Graça e Neto Borges; Léo
Gil, Bastos (Andrey) e Benítez; Cano e
Talles Magno. Técnico: Sá Pinto
Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Johnny Barros Oliveira (SC)
Horário: 16h30
TV: Globo e Premiere

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

Dívida com
o Maracanã
O Complexo Maracanã Entretenimento S.A. entrou com um
processo na Justiça pedindo a penhora de um valor milionário no
Vasco. Segundo do site Esporte
News Mundo,o ex-administrador
cobra R$ 1.748.503,07 referentes à
utilização do estádio para a disputa de jogos quando o Complexo
ainda era o concessionário.O caso
corre na 38ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ).Um termo de confissão foi assinado por ambas as
partes. No entanto, como o prazo
foi expirado e sem o pagamento,o
Complexo decidiu acionar a Justiça e pede que o acerto das contas
seja feito em até três dias,para que
o clube não sofra penhora.

LL

Reforço? Balotelli chama Leven de presidente
LLAtualmente sem clube, o atacante Mario Balotelli apareceu em vídeo mandando recado para Leven Siano, candidato que recebeu
o maior número de votos na eleição de sábado passado, suspensa
após decisão do Superior Tribunal de Justiça.“Quero dar os parabéns ao novo presidente doVasco,

Leven,e ao diretor Fabio Cordella.
Nos vemos em breve”, diz o atacante italiano,de 30 anos,que teria
interesse em jogar na Colina.
O vídeo causou um alvoroço
nas redes sociais.“Craque,enfrentou o racismo na Itália. É a cara do
Vasco”,postou um internauta.Há
aqueles torcedores que rebatem os

que duvidam da possível contratação. “Fico impressionado com
as atitudes de alguns torcedores do
Vasco! Aceita a contratação de Ribamar e critica a do Balotelli! Ele
fora de forma e de ressaca é melhor do que qualquer um do nosso péssimo plantel!”,disparou um
vascaíno no Facebook.

