2 ATAQUE

Segunda-feira, 14.10.2019 I O DIA

TÉCNICO | Vanderlei Luxemburgo | Mexeu bem no intervalo e
recolocou o Vasco no jogo com a entrada de Fellipe Bastos e Felipe
Ferreira. A mudança de postura também foi fundamental.
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fa! Depois de três jogos,
o Vasco encerrou o jejum
de vitórias em São Januário, ao bater o Fortaleza, por 1 a
0, em pênalti cobrado por Yago
Pikachu. O resultado levou o
Cruzmaltino, agora em 12º lugar, com 31 pontos, novamente
à zona de classificação para a
Sul-Americana, e, consequentemente, deixou o time mais
distante do Z-4 do Brasileiro.
Concorrente direto, o Fortaleza não facilitou a missão
do Vasco. Bem postado e organizado, o Leão ‘trancou’ a porta da defesa na Colina. Ciente
da expectativa da torcida e da
pressão pela série sem vencer
em casa, Luxa desfez a trinca de volantes e apostou em
Marrony para aumentar o poderio ofensivo ao lado de Rossi, Talles Magno e Ribamar.
Se sobrou vontade, faltaram tranquilidade e paciência para superar a forte marcação. Antes do escaldante
sol virar mais um incômodo
adversário, Marrony esbarrou na boa defesa de Marcelo
Boeck na chance mais clara
do Vasco no primeiro tempo.
A mudança de posicionamento de Talles, que ganhou
liberdade para cair pelo meio
de campo e pelos lados, melhorou a presença ofensiva da
equipe. No entanto, foram as
mudanças do intervalo que fizeram a diferença. Com Fellipe Bastos e Felipe Ferreira no
lugar de Andrey e Ribamar, o
Cruzmaltino retomou o domínio no meio de campo, e
ganhou em qualidade e velocidade na saída de bola.
A torcida percebeu a mudança de postura e comprou
de vez a briga. O belo chute
de primeira de Rossi no travessão foi o cartão de visita.
O Fortaleza, na sequência,
devolveu a bola na trave com
André Luís, mas ficou nisso.
No embalo da torcida, o
Vasco assumiu as rédeas do
jogo. De falta, Felipe Ferreira carimbou o travessão ad-

Convocado
para o Mundial Sub-17,
Talles Magno
se apresenta
à Seleção
hoje e pode
desfalcar o
Vasco por até
oito rodadas,
caso o Brasil
chegue à final

Talles Magno
improvisa
uma lambreta
diante de
Gabriel Dias:
elogios de
Luxemburgo

Vascão quebra
jejum e volta
à zona da Sula
Após três rodadas sem vencer, time bate o Fortaleza, com gol de pênalti
de Pikachu, assume o 12º lugar na tabela e se afasta do Z-4 do Brasileiro

