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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Segunda-feira, 23/9/2019

esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão
Domingo Corinthians
11h
Brasileirão
2/10
Atlético-MG 19h15

Itaquerão
Independência

LLMERECIA A VITÓRIA

Empate meio amargo
Vasco fica no 1 a 1 com Furacão na Colina, em jogo que teve gol anulado pelo VAR

O

empate com o Athletico-PR, por 1 a 1, em São
Januário, frustrou, mas
não desapontou o torcedor
do Vasco. Pela valentia mostrada pelo Cruzmaltino, a arquibancada reconheceu com
aplausos e gritos de incentivo
o esforço da equipe, que teve
um gol anulado, após consulta ao VAR, e criou chances no
segundo tempo. Madson abriu
o placar e Danilo Barcellos, de
pênalti, empatou.
Embalado pela conquista da
Copa do Brasil, o Furacão contrariou o roteiro e escalou sete
titulares que enfrentaram o Internacional na final de quartafeira. Pressionado pela derrota
em casa para o Bahia, por 2 a 0,
na penúltima rodada, o Vasco
encarou o desafio de carimbar
a faixa de campeão do adversário.A chuva fina não esfriou a
vontade em campo.
Com o jogo movimentado,
as equipes buscaram o gol. No
potente chute cruzado, Rossi
quase forçou o ‘frango’ de Santos, que não deixou a bola escapar. Do outro lado, Fernando
Miguel também mostrou serviço ao defender a cabeçada do
atacante Marco Rubén.
Na volta do intervalo, Vasco e Athletico mantiveram a
intensidade. De bicleta, Rossi
VASCO

1

Fernando Miguel;Yago Pikachu, Henríquez,
Leandro Castan e Danilo Barcellos; Richard,
Raul e Marcos Júnior (Andrey); Rossi (Marrony), Ribamar (Clayton) e Talles Magno
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Daniel Castelo Branco

tentou abrir o placar, mas a implacável ‘lei do ex’ prevaleceu,
mais uma vez. Com dois anos
de passagem na Colina, o lateral-direito Madson aproveitou a saída errada de Fernando Miguel para abrir o placar,
aos três minutos. Na sequência, Rony quase ampliou.
Luxemburgo cobrou, aos
gritos, calma ao time. Aos poucos, o Cruzmaltino se reorganizou. Depois da cobrança de

Luxemburgo
questiona gol
anulado

Torcida
reconheceu
e aplaudiu
esforço do
Cruzmaltino
falta de Danilo Barcellos, a bola desviou na mão de Rony e,
após a revisão do VAR, o juiz
Anderson Daronco confirmou
o pênalti, convertido por Danilo. Aos 35, Talles fez ótima jogada, soltou uma bomba, mas
Santos defendeu.
Cinco minutos depois, Raul
teve um gol anulado, após consulta ao VAR. Daronco marcou
falta de Henríquez sobre Santos no início da jogada, para a
revolta na arquibancada.
ATHLETIC0-PR

1

Santos; Madson, Pedro Henrique (Halter),
Léo Pereira e Abner;Wellington, Bruno
Guimarães e Léo Cittadini (Everton Felipe);
Romero, Rony e Marco Ruben (Thonny
Anderson) Técnico: Tiago Nunes

Local: São Januário Juiz: Anderson Daronco (RS) Auxiliares: Rafael da Silva
Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade (RS) Gols: 2º tempo: Madson, aos 3,
Danilo Barcellos, aos 23 Cartões amarelos: Yago Pikachu, Henríquez, Richard,
Léo Pereira, Wellington, Rony Renda: R$ 600.922,00 Público: 16.529 pagantes,
17.427 espectadores

A resposta positiva do torcedor em São Januário é um
indicador para Vanderlei Luxemburgo de que o Vasco está
no caminho certo. No empate
em 1 a 1 com o Athletico-PR,
campeão da Copa do Brasil, o
treinador não concordou com
a falta marcada de Henríquez
sobre Santos, que gerou a anulação do gol de Raul, após o árbitro Anderson Daronco consultar o árbitro de vídeo.
“Futebol tem contato, tem
horas que é difícil de evitar. Fiz
questão de ver o lance. Não vi
em momento algum a intenção
do Henríquez de pisar o pescoço do cara (Santos). Ele está
caído e não tem como ele fugir
do choque. Falta sensibilidade
do VAR de entender que não
conseguiu fugir do choque”,
avaliou Luxemburgo.
Apesar da frustração, o treinador exaltou a relação da torcida com o Vasco: “A torcida
abraçou o time. Em momento algum vi a torcida se voltar
contra a equipe. Viu que estávamos dentro do jogo”.

LL

O atacante Talles Magno teve dificuldade em superar a marcação
ATUAÇÕES

VASCO
COBRA DO JOGO

bola cheia

deu pro GASTO

bola murcha

perna de pau

técnico

Danilo Barcellos. Fez
de pênalti e quase
marcou de falta

Marcos Júnior, Clayton,
Yago Pikachu

Leandro Castan, Raul,
Andrey, Marrony

Fernando Miguel.
Saiu errado no gol do
Athletico-PR

Henríquez, Richard,
Rossi, Ribamar, Talles

Luxa conseguiu
superar a pane do time
após o gol do Furacão

