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LLXô, jejum!

Vascão espanta o Z-4
Cano marca após dois meses e comanda vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro

F

azia tempo,torcedor.Depois
de dois meses, ou nove rodadas, o Vasco voltou a vencer
no Brasileirão. Com dois gols de
Germán Cano, o Gigante da Colina derrotou o Sport,por 2 a 0,ontem, na Ilha do Retiro, e derrubou
outro incômodo jejum,pois a seca
de vitórias coincidia com a do argentino. Fora da zona de rebaixamento,o técnico Ricardo Sá Pinto
celebrou a estreia no returno com
o pé direito,que garantiu a sua primeira vitória na competição.
Mais uma vez acometido por
um surto do novo coronavírus, o
Vasco embarcou para Pernambuco com cinco desfalques: Leandro
Castan, Miranda, Fellipe Bastos,
Carlinhos e Ribamar. Com uma
rara semana livre para trabalhar,
Sá Pinto encontrou soluções para minimizar as baixas. Com a entrada de Werley e Marcelo Alves,
o treinador manteve o esquema
com três zagueiros. O entendimento das ideias do português foi
comprovado pela segura atuação
defensiva e iniciativa para consSPORT

0

Maílson, Patric, Maidana,Adryelson e Sander; Márcio Araújo (Júnior Tavares), Ricardinho (Marquinhos), Lucas Mugni, Jonatan
Gómez (Mikael) e Thiago Neves (Hernane);
Leonardo Barcia. Técnico: Jair Ventura

Rafael Ribeiro/Vasco

truir jogadas.
As subidas de Léo Matos pela
direita foram boa opção para furar a marcação do Sport.Com Léo
Gil e Andrey posicionados mais à
frente, sem descuidar da proteção da defesa, o Vasco mostrou
paciência para ganhar território.
Aos 24 minutos, após boa jogada
de Talles Magno, Léo Gil cruzou e
Cano se antecipou à marcação de
Adryelson para desviar o cruzamento: 1 a 0. O atacante não marcava desde o dia 13 de outubro,na
vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo,
no Nilton Santos.
Com Vinícius e Gustavo Torres no lugar de Léo Matos e Talles
Magno, Sá Pinto voltou do intervalo mais ofensivo. Coincidência
ou não, o segundo gol não demorou. Aos 6 minutos, Cano voltou
a se antecipar a Adryelson e, de
carrinho, escorou o cruzamento
de Neto Borges. No entanto, o argentino teve que esperar três minutos pela validação doVAR.Foi o
nono gol do atacante no Brasileiro
e o 18º pelo Vasco em 2020.
VASCO

2

Fernando Miguel, Ricardo,Werley (Jadson)
e Marcelo Alves; Léo Matos (Vinícius),Andrey, Léo Gil, Benítez (Pikachu) e Neto Borges;Talles Magno (Gustavo Torres) e Cano
(Tiago Reis). Técnico: Ricardo Sá Pinto

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)
Auxiliares:Thiaggo Americano Labes (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)
Gols: 1º tempo: Cano, aos 24 minutos. 2º tempo: Cano, aos 9.
Cartão amarelo:Tiago Reis

O zagueiro
Marcelo Alves foi
um dos destaques
da partida

Adversários se unem para comemorar os gols
Uma cena inusitada chamou
atenção nas eleições do Vasco
na tarde de ontem. Enquanto
disputavam a preferência dos
sócios na sede do Calabouço,
integrantes das chapas de Júlio
Brant e Jorge Salgado, as duas
concorrentes ao pleito, se uniram para acompanhar a parLL

tida do Vasco contra o Sport,
que acontecia em São Januário, e vibraram com os gols de
Germán Cano.
Em suas redes sociais, Júlio
Brant, que apareceu em vídeo
comemorando ao lado de seus
opositores, disse que o Vasco
deve estar acima de todos.

“Esse é o Vasco que sempre
sonhamos. E assim deve ser daqui pra frente, independente de
quem vença a eleição”, afirmou.
O presidente Alexandre Campello também exaltou o resultado:
“O Vasco é o time da virada! Vamos dar a volta por cima. Contra
tudo e contra todos”.

ATUAÇÕES

VASCO
COBRA DO JOGO

Cano fez os gols com
muito oportunismo e
acabou com jejum.

bola cheia

Andrey, Ricardo Graça, Léo
Matos, Léo Gil e Marcelo
Alves e Neto Borges

deu pro gasto

Fernando Miguel,Werley,
Benítez,Talles Magno,
Pikachu, Jadson e Torres

bola murcha

Vinícius e
Tiago Reis

técnico

Com vários desfalques,
Pinto acertou ao manter
os três zagueiros.

