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Experts na Série B do Campeonato Brasileiro, Ernando e Marquinhos Gabriel chegam ao Vasco tendo como meta levar o time de volta à elite do futebol nacional

Ernando e Marquinhos Gabriel na área
Zagueiro, ex-Bahia, e meia, ex-Athletico-PR, são os primeiros reforços para a temporada de 2021

O

Vasco anunciou ontem os seus primeiros
reforços para a temporada de 2021. O zagueiro Ernando, que estava no
Bahia, e o meia Marquinhos
Gabriel, que disputou a última temporada pelo Athletico-PR, vão reforçar a equipe
cruzmaltina para a disputa
da Série B do Campeonato
Brasileiro e as demais competições deste ano.
Ernando, que teve a sua
negociação antecipada com
exclusividade pelo Ataque,
assinou contrato de um ano,
com renovação automática

por mais uma temporada,
caso atinja algumas metas.
Já Marquinhos Gabriel assinou por um ano. Os dois
iniciam os trabalhos ainda
nesta semana.
Aos 32 anos, Ernando, que
foi revelado pelo Goiás, acertou com o Internacional, em
2014. Em seguida, foi emprestado ao Sport, e, depois,
para o Bahia, time que defendeu na última temporada, disputou 38 jogos e fez
um gol.
Marquinhos Gabriel, de 30
anos, foi revelado pelo Internacional. O jogador também

Ficou evidente a
evolução, nós fomos
melhores do que
o adversário, mas
futebol se resume
à bola na rede
DIOGO SISTON,
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atuou pelo Santos e pelo Corinthians. Depois, ainda defendeu o Cruzeiro, antes de
chegar ao Athletico-PR. Na
última temporada, ele atuou
em 16 jogos do Furacão e fez
dois gols.
JEJUM INCÔMODO

Reforços à parte, fato é que o
Vasco precisa se livrar de um
incômodo jejum: ainda não
venceu na atual temporada
- perdeu para Portuguesa e
Volta Redonda. Apesar disso, o técnico interino Diogo
Siston entendeu que o Vasco
mostrou evolução na derrota

(1 a 0) para o Voltaço, sábado. Ele lamentou as chances
de gol perdidas e entende
que o time sub-20 merecia
um resultado melhor.
“Ficou evidente a evolução, nós fomos melhores do
que o adversário. O futebol
se resume à bola na rede.
Eles fizeram, nós não, mesmo com inúmeras oportunidades. Tivemos bom rendimento, nesses dois jogos, em
três dos quatro tempos. Só
não fomos bem no primeiro,
contra a Portuguesa. A gente merecia um resultado melhor”, disse o treinador.

