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Em ‘mutação’, Vasco se reinventa
Sem perder o padrão, time superou desfalques com boa atuação de Miranda, Marcelo, Juninho e Catatau
MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

P

ara os que não creem
no ‘Ramonismo’, o Vasco tem respondido na
bola, sem perder a personalidade, aos desafios que surgem no Campeonato Brasileiro. O terceiro lugar, com
11 pontos, não é por acaso.
Com muita entrega e disciplina tática, o time superou
os oito desfalques no empate
em 2 a 2 com o Santos e, por
pouco, não confirmou a vitória nos acréscimos.

Os convocados responderam à altura. Na ausência de
Ricardo Graça, com covid-19,
e Leandro Castan, poupado,
Miranda e Marcelo Alves deixaram uma ótima impressão
no difícil duelo com o trio
Marinho/Soteldo/Raniel.
Ao passarem no teste de
fogo, os dois zagueiros se credenciaram para jogar ao lado
de Castan contra o Athletico
-PR, domingo, em São Januário. Com a mesma fome de
bola, Ygor Catatau foi outra
grata surpresa em sua estreia.
Com a missão de substituir o

Ramon terá
três reforços
à disposição
contra o
Athletico-PR:
Leandro
Castan, Bruno Gomes e
Talles Magno

xodó Talles Magno, teve participação direta no gol de Fellipe Bastos e se revelou boa
alternativa para a vaga de Vinícius, outro diagnosticado
com covid-19.
Pelo Madureira, o atacante
deu tanto trabalho no confronto com o Vasco que foi contratado ao fim do Carioca, junto de
Marcelo Alves. Na Colina, não
é tratado pelo apelido de infância. Nos sofás com pinta de
arquibancada em meio à pandemia, o torcedor não tem dúvida de como chamará o novo
candidato a xodó.

A vontade de
representar
essa camisa,
que tem
muita força,
é o que cobra
o torcedor. Dá
gosto de ver”
RAMON
MENEZES

“Ygor precisa estar bem fisicamente para mostrar força. Ele tem trabalhado muito.
Começou contra o Santos e foi
muito bem. Tem a minha confiança”, disse Ramon.
Reintegrado após longa negociação de renovação, Juninho foi outro que ganhou a
chance de titular e respondeu
positivamente diante do cenário preocupante com oito
desfalques na Vila Belmiro.
“O time está fechado, muito
unido. Confiamos um no outro. Isso tem sido a principal
força do nosso grupo”, disse.

Rafael Ribeiro/ Vasco

Clube atento
à rescisão
de Souza

Ygor Catatau
agradou na
estreia contra
o Santos e
pode enfrentar
o Athletico-PR
no domingo

NNO Vasco monitora os passos de Souza. Revelado na
Colina, o volante está de saída do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Como o portal ‘Uol’ revelou, ele tem sondagens da
Europa e do próprio mundo
árabe. No entanto, não descarta a volta ao Brasil, fato
que coloca o Cruzmaltino no
topo da lista.
O namoro é antigo. No
início do ano passado, ele
tratou uma lesão no púbis
em São Januário e tentou a
liberação, por empréstimo,
até o fim do Brasileiro, sem
sucesso. Em dezembro, fez
parte da massiva adesão de
sócios do clube e revelou o
sonho de voltar à Colina com
Alex Teixeira, outra revelação
do clube que ficará livre do
contrato com Jiangsu Suning,
da China, em dezembro. O
mercado exterior e o alto salário são entraves para um
possível acerto.

