RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 20/11/2020

esportes

Quinto pior mandante
Resultado em São Januário não ajuda e mantém o Vasco colado na zona da degola

A

chuva em São Januário, na
noite de ontem, não incomodou Ricardo Sá Pinto.
De bermuda, o português não se
sentou um minuto sequer. Com
problemas maiores, devido ao
novo surto do novo coronavírus,
o treinador perdeu a oitava peça depois de Benítez testar positivo. E a criatividade do camisa 10
fez muita falta no empate em 0 a
0, em São Januário. Quinto pior
mandante da Série A, o Gigante
da Colina, 16º colocado, com 23
pontos, deixou o Z-4, mas continua sendo assombrado de perto
pelo fantasma da Segundona.
Reconhecido pelo histórico
de apoio a causas sociais e raciais,
o clube entrou em campo com a
mensagem ‘Respeito e Igualdade’
na camisa enfrentar o Fortaleza,
em alusão ao Dia da Consciência
Negra, comemorado hoje.
VASCO

0

Fernando Miguel;Werley, Marcelo Alves e
Ricardo Graça; Léo Matos (Cayo Tenório),
Andrey, Léo Gil (Marcos Júnior),Yago Pikachu (Vinícius) e Neto Borges;Talles Magno
(Gustavo Torres) e Cano. Técnico: Sá Pinto

Há nove jogos sem vencer como visitante, o Fortaleza se sentiu
à vontade na Colina. A favor do
Vasco, prevaleceu o encaixe do esquema com três zagueiros. Pelos
lados, porém, a marcação de Léo
Matos e Neto Borges não fechou
todos os espaços.
Escalado mais adiantado,Pikachu fracassou na missão de municiar o apagado Talles Magno e o
inquieto e isolado Germán Cano.
Insatisfeito, Sá Pinto voltou do
intervalo com o colombiano Gustavo Torres no lugar de Talles e tentou avançar as linhas do Vasco. O
atacante apareceu bem em duas
jogadas e,na melhor,parou na boa
defesa de Felipe Alves. Com uma
defesa milagrosa no canto esquerdo, Fernando Miguel evitou o gol
de Bergson.A perigosa finalização
de Leo Gil foi a última chance real
do Vasco, aos 34.
FORTALEZA

Rafael Ribeiro/Vasco

0

Felipe Alves;Tinga, Jackson, Bruno Melo
e Carlinhos; Juninho, Ronald (Derley) e
Marlon (igor Torres); Romarinho (Vázquez),
David (Wanderson) e Wellington Paulista
(Bergson). Técnico: Marcelo Chamusca

Local: São Januário
Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)
Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
Cartões amarelos: Léo Matos (vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, domingo, contra o São Paulo) e Marcelo Alves

Ao lado de Fernando Miguel, Leo Gil foi um dos poucos destaques do Vasco no empate com o Fortaleza

