8 ATAQUE

Domingo, 1.3.2020 I o dia

TÉCNICO | Abel Braga | Acertou ao colocar Guarín, melhorando a criação
das jogadas. Mas errou ao entupir o time com atacantes, sobrecarregando o
colombiano no meio. Isolado, o volante nada pode fazer para mudar o placar

Resende
>>Volta Redonda

O

drama cruzmaltino no
Campeonato Carioca
continua. No primeiro jogo da Taça Rio, o Vasco
manteve a péssima fase do
primeiro turno e não saiu do
empate em 1 a 1 com o Resende — Thauan e Andrey marcaram —, no Raulino de Oliveira. Em outra atuação ruim, o
alento foi a estreia de Guarín,
que melhorou o passe, mas
não o suficiente para transformar as jogadas em gols.
Depois da péssima Taça
Guanabara — com apenas
duas vitórias em seis jogos
—, o Vasco precisava mostrar
evolução, mas o que conseguiu foi irritar seu torcedor.
Mal distribuído e sem criatividade, o Cruzmaltino teve
enorme dificuldade e com 17
minutos do primeiro tempo a
torcida já pedia por Guarín.
Não era à toa. Ribamar e
Marrony até tiveram chances, mas em jogadas de bola
parada. E a impaciência virou
irritação aos 30, quando o Resende abriu o placar em bela
jogada, contando com a falha
na defesa vascaína: Thauan
marcou de letra.
Abel era xingado até que o
Vasco encaixou uma boa jogada para empatar: Henrique
tabelou e cruzou para Andrey,
aos 42. Mesmo assim, a torcida vaiou no intervalo. No
retorno, Guarín estreou em
2020 e mudou a cara do time.
O colombiano melhorou
o passe do meio do Vasco,
que chegou com mais perigo com Pikachu, Marrony e
Cano. Todas jogadas iniciadas
por Guarín, até cansar. Mas
chances claras foram poucas
e o Resende não deixou de
assustar nos contra-ataques,
principalmente quando Abel
encheu o time de atacantes e
perdeu o meio nos 20 minutos
finais: Vitinho, Wescley e Alef
Manga quase marcaram.
No fim, o Vasco ainda buscou forças em meio à desorganização, mas Marrony parou
no goleiro Ranule.

Vasco

Agonia sem fim na Colina
Vasco volta a jogar mal e começa Taça Rio com tropeço: melancólico 1 a 1 com Resende
Rafael Ribeiro / Vasco

ATUAÇÕES

VASCO
FERNANDO MIGUEL: Pouco
exigido, não teve culpa no gol. NOTA 6
PIKACHU: Mal na recomposição e
nulo na frente. NOTA 5,5
WERLEY: Lento na marcação e
perdido no posicionamento. Atuação
muito ruim do camisa 3. NOTA 4
LEANDRO CASTAN: Demonstrou
boa saída de bola. Não comprometeu
na defesa e fez o que pode. NOTA 6,5
HENRIQUE: Deu linda assistência
para o gol de Andrey. Equilibrado,
cumpriu bem sua função. NOTA 7
ANDREY: Além de ajudar na parte
defensiva, fez o gol de empate com
um bonito voleio. NOTA 7,5
RAUL: Não comandou bem a
transição de bola. Partida bem
apagada do volante, que foi substituído no intervalo. NOTA 5
GUARÍN: Deu dinâmica ao time e
melhorou a criação no meio, sempre
levando perigo. NOTA 7,5
MARCOS JR: Arriscou algumas
jogadas, mas sem sucesso. NOTA 6
TIAGO REIS: Veio do banco e, sem
ritmo, não foi bem. Quase não tocou
na bola. NOTA 5,5
MARRONY: Sumido mais uma vez,
parece não encaixar no esquema de
jogo de Abel. NOTA 5,5

Marrony se livra da marcação adversária no Raulino de Oliveira: o atacante teve uma atuação apagada
FICHA DO JOGO

RESENDE

1

Ranule, Dieguinho, Rhayne, Murilo
Henrique n e Kevyn n; Rezende, Vitinho n,
Wescley, Caio Cezar (Anderson Mello) e
Geovani n (Zizu); Thauan (Alef Manga).
Técnico: Edson Souza

VASCO

VINÍCIUS: Mostrou habilidade e
sofreu faltas, mas não mudou o
cenário do jogo. NOTA 6,5

1

Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Leandro
Castan n, Henrique; Andrey, Raul n (Guarín
n), Marcos Junior (Tiago Reis); Marrony,
Cano e Ribamar (Vinícius).
Técnico: Abel Braga

Local: Raulino de Oliveira. Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ). Gols: 1°
tempo - Thauan (30 minutos) e Andrey (42).
Renda: R$ 116.400,00. Público: 4.665 pagantes.

RIBAMAR: Mesmo com a habitual
raça, faltou qualidade e mais
presença de área. NOTA 6

Em sete partidas no
Campeonato Carioca,
o Vasco perdeu três,
empatou duas e
venceu apenas duas

CANO: Atuação muito discreta, mas
se movimentou bem. NOTA 6

RESENDE
Em bonita troca de passes, marcou um
lindo gol no primeiro tempo. Depois,
esbarrando em suas limitações, se
fechou à espera de contra-ataques

