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O Vasco da Gama continua aprontando no Campeonato Carioca de 2016. A vítima da vez foi
nada mais nada menos do que o "todo poderoso" Flamengo - comandado pelo técnico Muricy
Ramalho       - que não aguentou a pressão e cedeu a vitória ao time cruzmaltino pelo placar
simples de 1 a 0 na tarde deste domingo (14/02).

A partida foi válida pela quarta rodada da competição e disputada no Estádio São Januário, no
Rio de Janeiro (RJ). O árbitro (Leonardo Garcia Cavaleiro) precisou de muita paciência para
segurar o ímpeto dos jogadores e para isso, aplicou quatro cartões amarelos durante os
novente minutos de bola rolando: Rodrigo e Marcelo Mattos (Vasco) e Paolo Guerrero e
Wallace (Flamengo) foram advertidos.

Rafael Vaz foi o autor do único gol da partida, aos 45 minutos do segundo tempo. O resultado
deixa o Vasco da Gama como líder do Grupo A com 12 pontos ganhos. Já o Flamengo,
estaciona nos 7 e fica em segundo do grupo B, atrás do Botafogo que tem 12 pontos. O
destaque ruim desse encontro foi a briga entre as duas torcidas que teve como saldo, 15
pessoas detidas por quebra-quebra no banheiro do estádio.

Agora, para o Flamengo, o jeito é se recuperar na quinta rodada, quando enfrentará outro osso
duro de roer (o Fluminense). Esta partida acontece no próximo domingo (21), às 19h30min, em
local ainda a definir. Já o Vasco da Gama, vai visitar o Tigres do Brasil, um dia antes, no
sábado (20), às 19h30min.

VASCO 1 X 0 FLAMENGO

VASCO DA GAMA
Martín Silva; Mádson, Jomar, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Julio dos Santos,
Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Eder Luis) e Riascos
Técnico: Jorginho

FLAMENGO
Paulo Victor; Rodnei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Mancuello; Marcelo
Cirino, Emerson Sheik e Paolo GuerreroTécnico: Muricy Ramalho

Local: São Januário, Rio de Janeiro-RJ
Data: 14 de fevereiro de 2016, domingo
Horário: 17h00min (de Brasília)
Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro
Gol: Rafael Vaz (Vasco), aos 45 minutos do segundo tempo
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