ATAQUE 5

O DIA I Quinta-feira, 31.10.2019
TÉCNICO | Vanderlei Luxemburgo | Seu time fez um primeiro tempo
equilibrado, mas só abriu o placar graças a uma falha de Paulo Victor. As
péssimas substituições tiveram um peso enorme no resultado

Vasco
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D

oces ou travessuras? Na
véspera do Dia das Bruxas, o Grêmio decidiu
aprontar e assombrou São
Januário com a vitória por 3
a 1 sobre o Vasco. De volta ao
G-6 do Brasileiro, os gaúchos
transformaram em pesadelo
o sonho do Cruzmaltino de se
aproximar da zona de classificação para a Libertadores.
Guarín abriu o placar para
os donos da casa, mas Pepê,
Everton e Luciano garantiram a virada dos visitantes.
Invicto há cinco rodadas, o
Vasco tratou o clássico como
um confronto direto. Com
uma trinca de volantes — Richard, Raul e Bruno Gomes
—, Vanderlei Luxemburgo
liberou Guarín, apostando
na qualidade do colombiano
para chegar à frente e municiar Marrony e Ribamar.
O potente chute de longa
distância foi um dos ‘atalhos’
do volante para compensar a
falta de ritmo e cumprir a sua
missão. Aos oito, em cobrança
de falta rasteira que passou
por baixo da barreira, Guarín
abriu o placar.
A resposta do Grêmio foi
imediata. Mesmo com sete
desfalques, a equipe contava
com Cebolinha, sempre perigoso. A entrada de Pepê foi
positiva e, aos 32 minutos, ele
empatou, com um chute no
canto de Fernando Miguel.
Foi um balde de água fria
no Caldeirão que fervia. Logo
no início do segundo tempo,
aos oito minutos, Richard
perdeu uma bola que deu origem ao belo gol de Everton.
A situação piorou de vez
após o pênalti de Leandro
Castan sobre Luciano, que
converteu a cobrança, aos 22
minutos, antecipando o Dia
das Bruxas na Colina. Se o
sonho da Libertadores ficou
mais difícil, o ‘exorcismo’ definitivo do fantasma da Série
B volta a ser o foco do Vasco,
11ª colocada, com 38 pontos,
reta final do Brasileiro.

Grêmio

Noite de horrores na Colina
Grêmio antecipa Dia das Bruxas e transforma em pesadelo o sonho de G-6 do Vasco
GILVAN DE SOUZA

O gremista Léo
Moura celebra, e
Marrony é a imagem
de um Vasco abatido
em São Januário

ATUAÇÕES

VASCO
FERNANDO MIGUEL: O primeiro gol
pareceu defensável. Nos outros, não
teve culpa. NOTA 5,5
YAGO PIKACHU: Tomou um baile de
Everton pelo lado direito. NOTA 4
RICARDO: Perdido na cobertura de
Pikachu, esteve muito mal. NOTA 4,5
LEANDRO CASTAN: Cometeu um
pênalti infantil. Muito abaixo do
habitual. NOTA 4
HENRIQUE: Pouco exigido na
defesa, não aproveitou a liberdade
para atacar. NOTA 4,5
RICHARD: Perdeu a bola que
resultou no segundo gol e deixou a
desejar no combate. NOTA 4
RAUL: Perdido na marcação e muito
abaixo tecnicamente. NOTA 4,4
BRUNO GOMES: Lúcido, foi um dos
que menos comprometeu no meio,
mas foi sacado por opção de Luxa. O
time piorou com a sua saída. NOTA 5,5
BRUNO CÉSAR: Até foi participativo
depois que entrou, mas não levou
perigo ao adversário. NOTA 5
GUARÍN: Marcou um gol de falta e foi
o jogador mais criativo do time, mas
também errou muito. NOTA 6
TIAGO REIS: Quase não visto em
campo. NOTA 4
MARRONY: Veloz, arriscou muito e
quase marcou um golaço. Acertou
uma cabeçada na trave. NOTA 6
RIBAMAR: Completamente nulo no
primeiro tempo e isolado no ataque,
saiu no intervalo. NOTA 4

FICHA DO JOGO

VASCO

1

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo
Graça, Leandro Castan n e Henrique; Richard,
Raul, Bruno Gomes (Bruno César) e Guarín
(Tiago Reis); Marrony n e Ribamar (Gabriel
Pec). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GRÊMIO

3

Paulo Victor, Léo Moura (Rodríguez), Paulo
Miranda, David Braz e Bruno Cortez n;
Michel n (Pepê), Rômulo e Thaciano
(Darlan), Luciano, Diego Tardelli e Everton
Técnico: Renato Gaúcho

Local: São Januário. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO). Gols: 1º tempo - Guarín (8
minutos) e Pepê (32). 2º tempo - Everton (8 minutos) e Luciano, de pênalti (22 minutos).
Renda: R$ 538.333,00. Público: 15.254 pagantes (15.708 presentes).

Após a confusão, um
torcedor foi detido,
e outro, que atirou
copos no campo,
identificado

GABRIEL PEC: Entrou mal no jogo.
Pouco acrescentou no ataque. Foi
ainda pior que o Ribamar. NOTA 4

GRÊMIO
Oscilou muito no primeiro tempo, mas
saiu com o empate graças a um belo
chute de Pepê. No segundo, foi cirúrgico
ao aproveitar os erros do Vasco

