Vasco
goleia
o
Jorge
Wilstermann e fica perto da
vaga na fase de grupos da
Libertadores
Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Paulo Fernandes/assessoria) – O
Vasco fez valer o mando de campo nesta quarta-feira e goleou
por 4 a 0 o Jorge Wilstermann-BOL, em São Januário, pela
Libertadores. Com o resultado, os cruzmaltinos vão para o
duelo da volta com a vantagem de poder perder por três gols de
diferença para avançar à Fase de Grupos.
Os cruzmaltinos foram amplamente dominantes no primeiro tempo
e foram para o intervalo com boa vantagem após gols de Paulão
e Paulinho. No segundo tempo, o Jorge Wilstermann equilibrou a
partida, mas viu o Vasco chegar ao terceiro e quarto gols nos
minutos finais, com Yago Pikachu e Rildo.
As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira,
em Cochabamba. Quem avançar deste confronto vai entrar no
Grupo 5 da Libertadores, ao lado de Cruzeiro-BRA, Racing-ARG e
Universidad de Chile-CHI.
O Jorge Wilstermann entrou em campo com uma postura muito
defensiva, com todos os jogos em seu campo de defesa. Com
isso, o Vasco dominou o confronto desde o início e quase abriu
o placar logo aos três minutos. Henrique foi lançado pela
esquerda e cruzou para Evander. O meia apareceu livre na área,
mas chutou sobre o travessão. O lance animou os cruzmaltinos,
que assustaram novamente aos cinco. Wagner arriscou de fora da
área e obrigou o goleiro Giménez a fazer grande defesa.
Com total posse de bola, os vascaínos seguiam em busca do gol
e quase abriram o placar aos nove minutos. Henrique cruzou
pela esquerda novamente para Evander. Desta vez, o meia

cabeceou com estilo e por pouco não acertou o canto.
De tanto insistir, o Vasco chegou ao gol aos 18 minutos. Após
falta cobrada na área, Ricardo Graça cabeceou, Giménez deu
rebote e Paulão apareceu para chutar para a rede.
Após o gol, os cariocas mantiveram o domínio da partida, mas
passaram a ter mais dificuldade em chegar próximo ao gol.
Quando conseguiu criar boas jogadas, acabou pecando nas
finalizações. O Jorge Wilstermann pouco avançava e o goleiro
Martín Silva praticamente não aparecia no jogo.
Quando acertou, o Vasco chegou ao segundo gol aos 40 minutos.
Wellington pegou rebote após escanteio e chutou em direção ao
gol, mas a bola bateu na zaga. Paulinho aproveitou para se
antecipar a Giménez e cabecear para a rede. Assim, os
cruzmaltinos foram para o intervalo com boa vantagem em São
Januário.
No segundo tempo, os donos da casa não diminuíram o ritmo e
quase ampliaram a vantagem logo aos dois minutos. Evander
tabelou com Henrique, entrou na área e chutou para grande
defesa de Giménez. Depois, aos quatro, foi a vez de Paulinho
finalizar colocado, mas mandar para fora.
No entanto, o Jorge Wilstermann voltou com outra postura, em
busca do ataque. Aos poucos, os bolivianos conseguiam chegar
próximos da área carioca e quase marcaram aos 11 minutos.
Bergese recebeu passe na área e chutou cruzado. A bola passou
por toda pequena área e nenhum jogador apareceu para empurrar
para a rede.
Depois de período de domínio boliviano, o Vasco assustou aos
15 minutos. Wagner cobrou falta e obrigou Giménez a fazer boa
defesa. Em seguida, foi a fez Paulão aproveitar cruzamento
para cabecear com perigo.
A partir daí, o confronto ficou mais aberto, com as duas
equipes mais focadas no ataque. O Jorge Wilstermann voltou a

criar boa chance aos 22 minutos. Em falta cobrada na área,
Lucas Gaúcho desviou de cabeça, mas colocou por cima do
travessão. A resposta do Vasco veio aos 29. Wellington chutou
colocado da entrada da área e viu Giménez espalmar para salvar
os visitantes.
Aos 37 minutos, o Vasco quase chegou ao terceiro quando Thiago
Galhardo cobrou escanteio direto para o gol. O goleiro se
esticou para salvar os bolivianos. Com mais espaço para
avançar, os donos da casa marcaram o terceiro gol aos 42
minutos. Riascos tocou para Yago Pikachu na entrada da área e
o lateral acertou chute cruzado, sem chance para o goleiro.
Para melhorar a situação, o Vasco ainda chegou ao quarto gol
aos 48 minutos. Thiago Galhardo cruzou para Rildo cabecear
para a rede e dar números finais em São Januário.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
– JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117
7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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