6 ATAQUE

Segunda-feira, 11.11.2019 I O DIA

TÉCNICO | Vanderlei Luxemburgo | Armou uma equipe segura na
defesa, mas sem abdicar da busca pelos gols. Foi feliz nas substituições
para acabar com o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro

CSA
>>Maceió

V

alente e organizado, o
Vasco foi ao Estádio Rei
Pelé, em Alagoas, e não
tomou conhecimento do frágil
CSA: goleada por 3 a 0 e praticamente assegurada a sua permanência na Série A para a temporada de 2020. Raul, Oswaldo
Henríquez e Carlinhos, contra,
marcaram os gols do Gigante
da Colina, que na quarta-feira,
no Maracanã, terá pela frente o
clássico com o Flamengo, partida antecipada da 34ª rodada
em função da final da Libertadores, dia 23, em Lima, no Peru.
Agora com 42 pontos e na
11ª colocação, o Vasco precisa de apenas mais dois pontos para eliminar matematicamente qualquer risco de
queda. A equipe encerrou um
jejum de quatro rodadas sem
vencer no Brasileirão.
Com os donos da casa afundados dentro do Z-4, o time do
técnico Vanderlei Luxemburgo
teve muita dificuldade para segurar as descidas dos alagoanos
pelas duas laterais. No entanto, ao mesmo tempo, Rossi e
Ribamar desperdiçaram duas
boas oportunidades. O Vasco
só não saiu logo em vantagem
porque o goleiro João Carlos
defendeu uma falta muito bem
cobrada por Felipe Ferreira.
Mas, aos 25 minutos, o volante Raul começou a resolver a parada com um golaço
em bela jogada individual.
Daí em diante, com o CSA
desesperado, o Vasco se comportou melhor. Na etapa complementar, Rossi e Richard
pararam em duas excelentes
defesas de João Carlos. Mas
o goleiro não teve o que fazer
aos 21, quando Oswaldo Henríquez, de cabeça, ampliou.
Atordoado, o CSA ainda deu
aquela mãozinha ao time da Colina. Aos 35, Rossi cruzou rasteiro, Raul tocou para o meio e, na
tentativa de evitar o gol, o lateral-esquerdo Carlinhos marcou
contra. Com a partida resolvida, a torcida do Vasco passou a
gritar ‘Olé!’ e a saudar o técnico
Vanderlei Luxemburgo.

Vasco

Reabilitação sem sustos
Após quatro jogos sem vencer, Vasco faz 3 a 0 no CSA e vê rebaixamento bem distante
REPRODUÇÃO/TWITTER VASCO

ATUAÇÕES

VASCO
FERNANDO MIGUEL: Seguro, foi
bem quando exigido. NOTA 7
YAGO PIKACHU: Bem na marcação
e bela opção ofensiva. NOTA 7
OSWALDO HENRÍQUEZ: Seguro no
combate direto, levou a melhor em
quase todas as divididas. Ainda foi ao
ataque e fez o segundo gol do Vasco
no Rei Pelé. NOTA 8
RICARDO: No mesmo nível do
companheiro de zaga, embora tenha
ficado mais preso à marcação. NOTA 7
WERLEY: Manteve o ritmo. NOTA 7
DANILO BARCELOS: Teve algum
trabalho na defesa, mas se saiu bem.
Criou boas jogadas na frente e deu o
passe para o gol de Henríquez. NOTA 7
RICHARD: Sempre bem posicionado,
foi peça importante na criação de
jogadas. NOTA 7
RAUL: Fez um golaço e coroou sua
boa atuação. NOTA 7,5
MARCOS JÚNIOR: Cumpriu bem a
missão de levar o Vasco ao ataque.
Cansou no fim. NOTA 7
MARQUINHO: Entrou para tentar
impedir as investidas do CSA. Não
decepcionou. NOTA 6
ROSSI: A habitual disposição para
manter o Vasco sempre em busca de
mais uma vitória. NOTA 7

O zagueiro Oswaldo Henríquez corre para festejar o segundo gol do Vasco: atuação segura em Maceió
FICHA DO JOGO

CSA

_

0

João Carlos, Dawhan n (Alisson Safira), Alan
Costa, Luciano Castán e Carlinhos; João
Vitor, Jean Cléber (Alecsandro), Apodi,
Jonatan Gomez n e Euller (Warley);
Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks

VASCO

FELIPE FERREIRA: Sempre bem
posicionado, foi opção ofensiva
frequente. NOTA 6

3

Fernando Miguel, Pikachu, Henríquez,
Ricardo (Werley) e Danilo Barcelos;
Richard, Raul e Marcos Júnior (Marquinho);
Rossi, Ribamar e Felipe Ferreira (Guarín n).
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Estádio Rei Pelé.
Árbitro: Rodrigo D’Alonso (SP).
Gols: 1º tempo - Raul (25 minutos). 2º tempo - Henríquez (21 minutos) e Carlinhos, contra (35).

RIBAMAR: Teve poucas chances de
gol, mas foi útil na criação de jogadas
ofensivas. NOTA 6

O Vasco chegou aos
42 pontos e ocupa
a 11ª posição no
Brasileiro. Quartafeira vai pegar o Fla

GUARÍN: Entrou e deu mais gás ao
time na busca pelos gols. NOTA 7

CSA
Mesmo jogando em casa, com o apoio
de sua torcida, pouco ameaçou a
vitória do Vasco. O rebaixamento
parece ser uma questão de tempo

