6 ATAQUE

Segunda-feira, 10.9.2018 I o dia

EXPLICAÇÃO. Alberto Valentim deixou Pikachu no banco de reservas no
primeiro tempo. E justificou sua atitude: “É um dos jogadores que mais
jogou pelo Vasco no ano. Tivemos que poupá-lo, tem um desgaste grande.”
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ATUAÇÕES

VASCO
MARTÍN SILVA: Não teve o que
fazer no lance do gol. De resto, foi
pouco exigido. NOTA 6
LENON: Não conseguiu alcançar o
atacante Erick, ao fazer a cobertura na
jogada do gol. NOTA 5
LUIZ GUSTAVO: Deixou a defesa
aberta para o Vitória abrir o placar.
Deu uma cabeçada perigosa. NOTA 5
WERLEY: Bem posicionado,
conseguiu fazer bons cortes nas
tentativas de cruzamento dos
baianos. NOTA 6
RAMON: Tentou dar opção pela
esquerda no ataque. Na defesa,
fechou os espaços. Sofreu corte feio
na testa logo no primeiro lance da
partida. NOTA 5,5
DESÁBATO: Deu um chute perigoso,
mas mostrou imprecisão na saída de
bola. NOTA 5,5
MARRONY: Quase fez um gol. O
zagueiro Ramon salvou. NOTA 6

Wagner conduz a bola
no Barradão: Vasco
segue seu calvário
no Brasileiro

RAUL: Tentou ajudar na frente com
chuveirinhos para a área, mas sem
sucesso. Na marcação, cumpriu bem
seu papel. NOTA 5,5

Outra derrota e desespero
Vasco perde para o Vitória e só fica fora do Z-4 por ter melhor saldo de gols que o Sport
>>Salvador

S

em vencer como visitante no Brasileiro — quatro
empates e sete derrotas
—, o Vasco segue ameaçado de
rebaixamento. Após o revés de
1 a 0 para o Vitória, no Barradão, a equipe de Alberto Valentim só se mantém fora do Z-4
graças ao saldo de gols, já que
está empatado em 24 pontos
com o Sport, primeiro time na
zona da degola — o Ceará também tem a mesma pontuação,
mas uma vitória a menos. Para
piorar, o treinador amargou a
quarta derrota em seu quarto
jogo no comando. Resta buscar
a redenção contra o Flamengo,

sábado, em Brasília.
O Vasco foi a campo sem
Pikachu, surpresa de última
hora de Alberto Valentim, que
optou por poupar o meia e deixá-lo como opção no banco de
reservas. Mesmo com três voFICHA DO JOGO

VITÓRIA

lantes, o time começou melhor
e Luiz Gustavo, aos 8, quase
abriu o placar. Mas o Vitória
equilibrou as ações e Léo Gomes, aos 14, obrigou Martín
Silva a difícil defesa em um
confronto disputado mais na

_ _

1

Ronaldo, Jeferson, Ramon n, Lucas Ribeiro e
Fabiano; Rodrigo Andrade (Lucas Fernandes
n), Léo Gomes n, Marcelo Meli, Neilton (André
Lima) e Erick n; Léo Ceará (Aderllan).
Técnico: Paulo Cesar Carpegiani

VASCO

0

Martín Silva, Lenon, Luiz Gustavo, Werley e
Ramon; Desábato n (Marrony), Raul,
Willian Maranhão (Kelvin) e Wagner (Yago
Pikachu ); Andrés Ríos e Maxi López.
Técnico: Alberto Valentim

Local: Barradão. Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR).
Gol: 2º tempo - Erick (27 minutos).
Renda: R$ 96.348,00. Público: 10.092 pagantes (10.633 presentes).

base da transpiração do que da
inspiração. A pisada na bola de
Léo Ceará, ao tentar dominá-la,
foi o retrato da ansiedade misturada com vontade por parte
das equipes, que ficaram no 0
a 0 no primeiro tempo.
Alberto Valentim teve que
rever seus planos sobre Pikachu no início da segunda etapa.
Cansado, Wagner deu lugar ao
camisa 22, que, aos 20, mandou
bola na trave. Mas quem balançou a rede foi o Vitória. Aos 27,
Erick recebeu passe de Meli,
em falha da defesa, e tocou na
saída de Martín Silva. Aos 29,
Pikachu se desentendeu com
Lucas Ribeiro, foi expulso e o
Vasco não reagiu.

WILLIAN MARANHÃO: Na sua
estreia, deu um lençol, ajudou no
combate e mostrou vontade. NOTA 6
KELVIN: Deu velocidade ao ataque,
mas não conseguiu levar o time ao
empate. NOTA 5,5
WAGNER: Não conseguiu criar
jogadas de ataque. NOTA 5
YAGO PIKACHU: Quase marcou ao
acertar o travessão em boa cabeçada.
No rebote, perdeu o gol ao chutar em
cima do goleiro Ronaldo. Perdeu a
cabeça e foi expulso. NOTA 5
ANDRÉS RÍOS: Pouco efetivo. Deu
um chute fraco e fez bom cruzamento
para a cabeçada de Pikachu. NOTA 5
MAXI LÓPEZ: Não conseguiu se
livrar da marcação do zagueiro
Ramon, nas poucas vezes em que teve
a bola perto do gol. NOTA 5

VITÓRIA
O goleiro Ronaldo salvou o time em
chute de Pikachu. Também na defesa,
o zagueiro Ramon se destacou,
principalmente na marcação a Maxi
López. O atacante Erick mostrou
velocidade no lance do gol.

