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TÉCNICO | Fernando Diniz | Mais uma vez, o time tricolor apresentou
um futebol convincente. Mesmo diante da enorme fragilidade do
adversário, jogou com seriedade e chegou com facilidade à vitória

River-PI
>>Teresina

O

Fluminense nem precisou fazer esforço para
golear por 5 a 0 um frágil River, em Teresina, e avançar de fase na Copa do Brasil. O
time piauiense homônimo de
um gigante argentino, recheado de estrelas genéricas, como
Mondragon, Toty, Liniker e Roney, foi presa fácil para o Tricolor de Fenando Diniz, comandado pelos inspirados Luciano e Everaldo. O adversário na
próxima fase será o vencedor
do confronto entre Votuporanguense-SP e Ipiranga-RS.
O treino de luxo serviu de
laboratório para a o Fla-Flu de
sábado, pela semifinal da Taça
Guanabara. É provável que a
escalação seja praticamente a
mesma para o clássico, já que
a atuação empolgou.
Aos 13 minutos, Luciano
achou um lindo passe para
Everaldo, que foi puxado pelo
zagueiro dentro da área. Na
cobrança, Luciano deslocou
o goleiro para abrir o placar.
Cinco minutos depois, Daniel
roubou a bola no campo de
ataque e serviu Everaldo, que
ampliou o marcador.
Confortável com a vantagem, o time esbanjava confiança no melhor estilo Fernando Diniz. Mesmo depois
de se complicar dentro da
própria área, Luciano deu um
passe de calcanhar para o goleiro Rodolfo, que saiu jogando com uma cavadinha.
No fim do primeiro tempo,
foi a vez de Yony González sofrer pênalti. Luciano repetiu
o canto e parou em defesa de
Mondragon, mas Bruno Silva
aproveitou o rebote para desencantar com a camisa do Flu.
Poupando-se para a semifinal da Taça GB, a equipe administrou a vantagem na etapa
final. Luciano, em bola rebatida na pequena área, e Marlon, com uma bomba de longe,
completaram a goleada. Festa
da torcida tricolor no Piauí,
que viu o Fluminense sobrar
contra um River cheio de ‘craques’ nada legítimos.

Fluminense

Fluzão sacode o River: 5 a 0
Estreia na Copa do Brasil vira treino de luxo para a semifinal da Taça Guanabara
Lucas Merçon/fluminense

ATUAÇÕES

FLUMINENSE
ROLDOFO: Teve vida das mais fáceis
em Teresina. Um espectador
privilegiado do jogo. NOTA 6
EZEQUIEL: Sem ter trabalho na
defesa, poderia ter ido mais ao
ataque. NOTA 5,5
DIGÃO: Quase não teve trabalho,
mas errou feio em duas bolas no
segundo tempo. NOTA 5
MATHEUS FERRAZ: Fez um jogo
sem maiores problemas. NOTA 6
MARLON: Sem preocupação
defensiva, marcou um belo gol no fim
da partida. NOTA 7
AIRTON: Bem na marcação e seguro
na saída de bola. NOTA 6,5
BRUNO SILVA: Fez muito bem o
papel de ligação no meio de campo e
foi oportunista no gol. NOTA 7
MARCOS PAULO: Jogou por 20
minutos e mostrou qualidade. NOTA 6
DANIEL: Não esteve em noite das
mais inspiradas, mas participou do
segundo gol. Foi substituído no
intervalo. NOTA 6
CAIO HENRIQUE: Entrou e compôs
o meio-campo tricolor de forma
discreta. NOTA 6
LUCIANO: Foi um dos destaques do
time, com gols, ótimos passes e
movimentação. NOTA 8,5

O atacante Luciano recebe os cumprimentos dos companheiros: dois gols e uma ótima atuação em Teresina

YONI GONZÁLEZ: Sofreu um
pênalti e teve boa participação
ofensiva. NOTA 7,5

FICHA DO JOGO

River-PI

0

Mondragon, Carlos Henrique n (Toty), Cris
n, Audálio e Vitor Hugo; Liniker n, Gustavo
Henrique e Bismarck; Roney, Jonatas
(Kaio) e Eduardo (Rhuann).
Técnico: Oliveira Canindé

Fluminense

5

Rodolfo, Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e
Marlon; Airton, Bruno Silva (Marcos Paulo)
e Daniel (Caio Henrique); Luciano,
Everaldo (João Pedro) e Yony González.
Técnico: Fernando Diniz

Local: Albertão. Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
Gols: 1º tempo - Luciano (14 minutos), Everaldo (18 minutos) e Bruno Silva (44 minutos).
2º tempo - Luciano (10 minutos) e Marlon (45 minutos).

JOÃO PEDRO: Ficou pouco mais de
dez minutos em campo. SEM NOTA

Com dores na coxa
direita, o lateral
Mascarenhas foi
poupado pela
comissão técnica

EVERALDO: Outro que fez um
excelente jogo. Um tormento para a
zaga adversária. NOTA 8

RIVER-PI
O time do Piauí não apresentou a
menor resistência. Com uma defesa
exposta e lenta, foi presa fácil para os
comandados de Fernando Diniz

