2 ATAQUE

Quinta-feira, 17.10.2019 I O DIA

TÉCNICO | Vanderlei Luxemburgo | Seu time mereceu vencer,
apesar de uma pane temporária, e ainda teve estrela com a escolha
de Bruno Gomes, que marcou um gol, como titular
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FERNANDO MIGUEL: Pouco
exigido, fez grande defesa, mas
bobeou no gol rival. NOTA 5,5
YAGO PIKACHU: Não brilhou, mas
fez uma boa dupla com Rossi pela
direita. NOTA 6
OSWALDO HENRÍQUEZ: Teve
alguma dificuldade pelo alto, mas
não comprometeu. NOTA 5,5
LEANDRO CASTAN: Levou a melhor
sobre Diego Souza, com boas
antecipações. NOTA 7
HENRIQUE: Não apoiou tanto e foi
bem na marcação. NOTA 6
RICHARD: Atuação correta, apesar
da bobeira na marcação de Benevenuto no gol. NOTA 6
BRUNO GOMES: Com personalidade, fez um gol e a bola quase sempre
passou por seus pés. NOTA 8
GUARÍN: Entrou no fim. Valeu pela
estreia. SEM NOTA
FELIPE FERREIRA: Foi o mais
discreto do meio de campo, participando muito pouco das jogadas
ofensivas. NOTA 5
MARCOS JUNIOR: Entrou e deu
mais dinâmica ao meio de campo,
criando boas jogadas. NOTA 7
ROSSI: Além de muita entrega na
marcação, foi o jogador mais perigoso
do Vasco, criando jogadas e finalizando. Fez um gol. NOTA 8
MARRONY: Apareceu bem menos
que Rossi, mas, ainda assim, fez duas
boas jogadas. Teve boa chance de
balançar a rede. NOTA 6,5
RIBAMAR: Marcou um belo gol e deu
bastante trabalho à defesa vascaína,
quase marcando outro. NOTA 7,5
GABRIEL PEC: Deu mais velocidade,
mas apareceu pouco. NOTA 5,5

NÚMEROS

3 TRIUNFOS
O Vasco conquistou nas
últimas cinco rodadas
do Brasileiro: a equipe de
Luxemburgo somou 10
pontos dos 15 disputados

pós o fim do jejum em
São Januário, o Vasco
voltou a mostrar que
manda na Colina. O início
arrasador no clássico com
o Botafogo foi fundamental
para decretar a vitória por 2
a 1, com gols de Bruno Gomes e Ribamar. Marcelo Benevenuto descontou para
o Alvinegro. Agora com 34
pontos, o Cruzmaltino segue
se distanciando da zona de
rebaixamento, e subiu para
o 11º lugar no Brasileiro. Na
estreia de Alberto Valentim,
o Glorioso, com 30 pontos, se
manteve em 13º lugar e indicou que o novo técnico terá
muito trabalho.
Revelação do Vasco na Copinha, Bruno Gomes, volante,
de 18 anos, não desapontou
o técnico Vanderlei Luxemburgo. Aos sete minutos, ele
arriscou da entrada da área
e abriu o placar. O desvio em
João Paulo traiu o goleiro
Diego Cavalieri. Incendiada,
a torcida ainda comemorava
quando Ribamar aumentou
a vantagem no belo chute da
entrada da área, aos 17.
O susto acordou o Botafogo, que quase diminuiu com
Yuri. Fernando Miguel espalmou para a linha de fundo,
mas saiu mal do gol na cobrança de escanteio e Marcelo Benevenuto, livre de marcação, marcou de cabeça. Na
sequência, Cícero, também de
cabeça, quase empatou.
Aberto e com ritmo acelerado, o clássico foi movimentado. Enquanto Luxa apostava no contra-ataque na ausência de Talles Magno, convocado para o Mundial Sub-17, foi
possível notar na estreia de
Valentim à frente do Botafogo
a valorização da bola.
O jogo perdeu intensidade
após o intervalo. Sem o mesmo fôlego, o Vasco perdeu o
controle do meio de campo,
que Luxa tentou reequilibrar
com a entrada de Marcos Júnior e Gabriel Pec no lugar

Vascão mostra
força na Colina e
bate o Botafogo
Com gols de Bruno Gomes e Ribamar, Cruzmaltino se afasta do Z-4.
Valentim estreia pelo Alvinegro e terá muito trabalho pela frente

