ATAQUE 3

o dia I Segunda-feira, 2.9.2019
TÉCNICO | Vanderlei Luxemburgo | O Vasco não se encolheu no
Mineirão, fez jogo equilibrado com o Cruzeiro, mas o pênalti perdido
esfriou a busca pela vitória e fez falta no fim, com o gol de Maurício.

Cruzeiro

Vasco

Fábio Barros/Agência F8/Estadão Conteúdo

ATUAÇÕES

VASCO
FERNANDO MIGUEL: A bola do gol
era defensável, mas foi atrapalhado.
NOTA 5,5

PIKACHU: Sofreu o pênalti, mas
bateu mal demais. NOTA 4
HENRÍQUEZ: Atuação razoável.
Poderia ter chegado junto no gol do
Cruzeiro. NOTA 5,5
RICARDO GRAÇA: Jogou com
seriedade, sem medo de substituir
Castan. Bem nos desarmes. NOTA 6
DANILO BARCELOS: Quase fez de
falta no primeiro tempo. Importante
principalmente na defesa. NOTA 6,5
RICHARD: Deu combate errado no
gol do Cruzeiro. Erro fatal. NOTA 4
MARCOS JÚNIOR: Importante na
transição meio e ataque. NOTA 6,5

Rossi disputa a bola
com David: atacante
vascaíno volta ao
time titular após
quatro jogos

RAUL: Teve importância no maior
volume de jogo do Vasco. NOTA 6

Frustração no Mineirão
Pikachu perde pênalti, e Vasco é ‘punido’ em derrota para o Cruzeiro com gol no fim
>>Belo Horizonte

A

boa atuação do Vasco
frustou seus torcedores
na amarga derrota por
1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão. De pênalti, Pikachu
perdeu a chance de colocar o
Cruzmaltino na frente e, quase no fim do jogo, o garoto
Maurício, de 18 anos, garantiu o triunfo da Raposa, numa
rara cochilada da defesa.
O Vasco perde uma posição, agora em 15º lugar, com
20 pontos, e vê o Cruzeiro,
com 18, encostar, em 16º no
Campeonato Brasileiro.
Ao abrir mão dos quatro
volantes e confirmar o esquema com três atacantes, o técnico Vanderlei Luxemburgo
indicou que o Vasco tinha ‘segundas intenções’ no Minei-

rão. Fiel ao agressivo estilo de
marcação, a equipe conteve
o Cruzeiro e, com a volta do
atacante Rossi, explorou os
lados para atacar.
Com evolução no fundamento do passe, o Vasco teve
maior domínio de bola no
primeiro tempo. No entanto, pouco produziu. No duelo com o experiente Dedé, o

prodígio Talles Magno não se
criou. Com Danilo Barcellos,
em cobrança de falta e em outra finalização de fora da área,
assustou o goleiro Fábio, mas
não o suficiente para abrir o
placar em Belo Horizonte.
No início do segundo tempo, aos cinco minutos, Yago
Pikachu teve a chance de mudar o rumo do jogo no pênalti

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

1

Fábio, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e
Egídio; Henrique n, Robinho n (Ederson),
Thiago Neves (Maurício) e Marquinhos
Gabriel n; Pedro Rocha (Fred) e David.
Técnico: Rogério Ceni

VASCO

0

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henríquez,
Ricardo Graça e Danilo Barcellos; Richard n,
Raul n e Marcos Júnior; Rossi n (Tiago Reis),
Marrony (F. Bastos) e Talles Magno n
(Valdívia).Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Mineirão. Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP).
Gol: 2° tempo - Maurício (34 minutos).

que ele mesmo sofreu na dividida com Fabrício Bruno. A
cobrança no canto esquerdo
foi firme, mas Fábio espalmou, garantindo a 20ª defesa
de pênalti pela Raposa, com a
bola rolando.
A medida que o tempo passava, o fôlego do Vasco diminuía. Sem conseguir manter
o intenso ritmo de marcação,
o Cruzeiro equilibrou o jogo
e buscou a vitória no detalhe.
Luxa tentou renovar o fôlego do ataque com a entrada
de Valdívia e Tiago Reis, mas
foi o Cruzeiro que marcou
na bomba de Maurício, aos
34 minutos. O chute, à curta
distância, não deu chances
de defesa a Fernando Miguel,
que deixou o Mineirão tão
frustrado quanto o torcedor
que acompanhou o jogo.

TALLES MAGNO: Faltou tranquilidade para concluir bem as jogadas.
Quase marcou de cabeça. NOTA 5,5
VALDÍVIA: Conseguiu bater mal dois
escanteios em sequência. NOTA 4
MARRONY: Boa movimentação no
primeiro tempo. Caiu depois. NOTA 5,5
FELIPE BASTOS: Pouco fez. NOTA 5
ROSSI: Apagado. Tentou resolver
tudo na individualidade. NOTA 5
TIAGO REIS: Entrou para povoar o
ataque em busca do gol, mas a bola
mal chegou. NOTA 5

CRUZEIRO
O time de Ceni esteve longe de fazer
boa atuação, principalmente no
ataque. O gol da vitória foi um
‘achado’, em pancada de Maurício.

Os jogadores do
Vasco entraram no
gramado do Mineirão
com uma faixa:
‘Homofobia é crime’

