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Quinta-feira, 6.9.2018 I o dia

TÉCNICO | Mauricio Barbieri | Com o gol sofrido no início, teve que
mudar a estratégia. Acertou ao colocar Willian Arão, que ajudou o
time a encurralar o Inter, mas pagou por duas falhas de Léo Duarte

Internacional

Fla perde outra e segue des

Time cai para o Inter, o novo líder, e vai sendo ultrapassado na corrida pelo título. Agora em
>>Porto Alegre

E

m outro confronto com
um candidato direto ao título brasileiro, o Flamengo decepcionou. Com a derrota
por 2 a 1 para o Internacional,
ontem, no Beira-Rio, caiu para
o quarto lugar, com 41 pontos
— devido à vitória do Palmeiras sobre o Atlético-PR —, e, em
queda livre, receberá a Chapecoense, sábado, no Maracanã,
muito pressionado. Já o Colorado assumiu a liderança pela
primeira vez na competição,
com os mesmos 46 pontos do
São Paulo, mas em vantagem
no saldo de gols.
Não fossem suficientes os
desfalques de Réver, emprestado pelo Inter, Cuéllar e Lucas Paquetá, convocados para
os amistosos de Colômbia e
Brasil, além de Diego, suspenso, o gol de Willian Pottker dificultou ainda mais a missão
rubro-negra no Sul, logo aos
quatro minutos.
Com Piris da Mota e Rômulo presos à marcação e pouco
eficazes na saída de bola, o
Flamengo caiu na ‘armadilha’
colorada. Pelo lado de Pará,
encontrou algumas poucas
brechas no primeiro tempo.
Se na primeira cabeçada Marlos Moreno facilitou a vida de
Marcelo Lomba, na segunda,

deu trabalho ao goleiro revelado na Gávea.
Contra o relógio, o Flamengo sentia a pressão por uma
resposta ao torcedor aumentar. A entrada de Willian Arão
no lugar de Piris da Motta surtiu efeito de cara. Primeiro no
ataque. Da boa jogada do camisa 5 surgiu o gol de empate
de Vitinho, o primeiro pelo
rubro-negro, aos 11 minutos.
Na defesa, faltou comunicação. Aos 14, Rodrigo Dourando colocou o Inter à frente
depois de uma cochilada coletiva na cobrança de escanteio
de Nico López. Arão, que entrou no lugar de Motta, seria
o responsável pela marcação.
Ao Flamengo não adiantar lamentar ou lavar a roupa
suja no momento, e sim reagir. Uribe foi a aposta na vaga
do apagado Lincoln na tentativa de aumentar o poder
de fogo da equipe. Matheus
Sávio, que substituiu Marlos, perdeu a melhor chance
de empatar cara a cara com
Marcelo Lomba.
Há três rodadas sem vencer, o Fla perde fôlego na corrida pelo título e ainda pode
despencar para o quinto lugar
caso o Grêmio vença o Santos,
hoje, no Pacaembu. Os dias de
cobrança e pressão ditarão o
tom no Ninho do Urubu.

FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

2

Marcelo Lomba n, Zeca (Fabiano), Rodrigo
Moledo, Cuesta n e Iago n; Dourado,
Edenílson e Patrick; Nico López (Leandro
Damião), Willian Pottker e Jonatan Álvez n
(D’Alessandro). Técnico: Odair Hellmann

FLAMENGO

1

Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e
Renê; Piris da Motta n (Willian Arão),
Rômulo e Vitinho; Everton Ribeiro, Marlos
Moreno (Matheus Sávio) e Lincoln (Uribe).
Técnico: Mauricio Barbieri

Local: Beira-Rio. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Gols: 1º tempo - Willian
Pottker (4 minutos). 2º tempo - Vitinho (11 minutos) e Rodrigo Dourado (14 minutos).
Renda: R$ 842.060,00. Público: 30.389 pagantes (33.633 presentes).

Para afastar
a crise, o Flamengo terá
Réver e Diego
à disposição
para o confronto com a
Chapecoense,
sábado, no
Maracanã

Edenílson
escapa da
marcação
de Piris: Fla
não vence no
Brasileiro há
três rodadas

JORNAL ESPECULA RETORNO DE VINICIUS JÚNIOR
NNO jornal espanhol ‘Marca’
dedica em sua capa de hoje a
manchete a Vinicius Júnior. De
acordo com a publicação, o Real
Madrid estaria estudando um
possível retorno do jogador ao
Flamengo em janeiro, por empréstimo, para voltar ao clube

em julho de 2019 — essa opção
estaria prevista no contrato. Os
dirigentes do Real Madrid preferem devolver o jogador ao clube
de origem para não desvalorizá
-lo, mesmo atuando na Terceira
Divisão pelo time B.
O empresário do jogador, Fred

Pena, no entanto, desmen
possibilidade de Vinicius Jú
voltar a vestir a camisa rub
negra em breve e garante
essa cláusula não existe
contrato do jogador.
Contratado por 45 milh
de euros (R$ 165 milhõe

