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G-4 para esquecer a eliminação
Com Ramon de volta ao comando do time, Vasco encara o RB Bragantino com desfalques importantes
Rafael Ribeiro/Vasco
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N

a Colina, ninguém duvida que o melhor remédio para ‘cicatrizar’ a
eliminação da Copa do Brasil
é a reconquista de um lugar
no G-4 do Brasileiro. À beira
do gramado, novamente, Ramon Menezes é o principal
‘reforço’ do Vasco, mas não estará sozinho na missão contra
o Red Bull Bragantino, hoje,
às 11h, em São Januário.
Além de Ricardo Graça,
que se recupera de uma lesão
na coxa direita, o treinador, de
volta ao banco após quarentena em função do coronavírus,
também não poderá contar
com Benítez e Andrey. Os dois
estão com lesões musculares
e deram início ao tratamento,
sem previsão de retorno.
De volta ao batente, Ramon
terá a chance de provar que o
Ramonismo ainda pode render frutos na competição. A
fuga da previsibilidade tática
é o maior desafio da equipe,
que não balança a rede há três
jogos. Marcos Júnior, Juninho
e Vinícius são as peças no tabuleiro que podem auxiliar
o sobrecarregado e visado
Cano, vice-artilheiro do Bra-

sileiro, com sete gols.
‘Vacinado’, Ramon Menezes tem consciência de que a
postura adotada desde o primeiro toque na bola em São
Januário será fundamental
para não ser surpreendido,
independentemente da posição do Red Bull, ainda na
zona de rebaixamento. Quinto colocado, com 17 pontos, o
Vasco perdeu o lugar no G-4
com a derrota em casa para o
Atlético-GO, que deixou o Z-4
com o resultado.
No último confronto, o
Cruzmaltino venceu o clube
paulista por 2 a 1, de virada,
em São Januário, com gols de
Ederson e Rodrigo, pela Série
B do Brasileiro de 2016.
ELEIÇÃO

O Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro revogou a decisão
que suspendia os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária do Vasco, que, em agosto,
aprovou as eleições diretas no
clube. Na decisão desembargadora Norma Suely Fonseca
Quintes ficou definido que o
pleito será realizado no dia 7
de novembro, caso não haja
novo entendimento jurídico.
O resultado da polêmica votação virtual estava sub judice.
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NNO CT do Almirante, em Jacare-

paguá, recebe os últimos ajustes
para a mudança definitiva do
departamento de futebol no
início de outubro. A expectativa
no Vasco é iniciar os treinos já na
primeira quinzena do mês.
A principal preocupação no
momento é em relação aos dois
campos, com o gramado recém
-instalado. Por isso, há o cuidado
em não iniciar os treinos antes

da hora e prejudicar o local.
Mas falta pouco para os campos serem liberados. Inclusive,
as traves já chegaram. A maior
parte do material está em São
Januário e será necessário fazer
a mudança, outro ponto que
pode atrasar o início das atividades no CT, inaugurado oficialmente em 11 de setembro. As
obras vão continuar mesmo com
os jogadores treinando no local.
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