4 ATAQUE

Domingo, 27.10.2019 I O DIA

FLuminense

TÉCNICO | Marcão | No sétimo jogo à frente do Fluminense, mudou a
escalação do Tricolor e apostou em Marcos Paulo, que até correspondeu e fez
um gol. Barrou Ganso e, no aperto, o mandou a campo, mas no fim do jogo

Chapecoense
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ATUAÇÕES

FLUMINENSE
MURIEL: Inseguro, tomou um gol de
cabeça defensável. NOTA 6
GILBERTO: Mal na partida. Foi
vaiado pela torcida. NOTA 5
NINO: Bem no jogo aéreo e boa
transição para o meio. NOTA 7
DIGÃO: Atuação discreta. Não
comprometeu na zaga. NOTA 6,5
CAIO HENRIQUE: Mesmo participativo no ataque, falhou e não foi bem
marcando na esquerda. NOTA 6,5
ALLAN: Dominante no meio, com
ótima visão de jogo e inteligência.
NOTA 7,5

DANIEL: Deu bom passe para o gol
de Marcos Paulo. NOTA 7
LUCÃO: Entrou e não correspondeu,
participou pouco. NOTA 3
NENÊ: Apagado, perdeu um gol cara
a cara com o goleiro . NOTA 5,5

Marcos Paulo comemora o seu gol, que garantiu o empate para o Fluminense e amenizou o vexame tricolor diante de sua torcida, no Maracanã

Noite de decepção tricolor
Flu fica só no empate com a Chapecoense e segue flertando com o Z-4 no Brasileirão

V

aias, revolta e gritos de
“time sem vergonha”.
A reação da torcida ao
frustrante empate do Fluminense em 1 a 1 com a limitada Chapecoense, ontem, no
Maracanã, demonstra o desespero dos tricolores com a
situação do clube, seriamente
ameaçado de rebaixamento
para a Série B do Brasileiro.
Os visitantes ainda saíram
na frente no primeiro tempo,
com Everaldo, e Marcos Paulo amenizou o vexame, na segunda etapa.
A equipe de Marcão até começou melhor no primeiro
tempo e chegou perto de balançar a rede, principalmente
com Yony González e Nenê.
Mas, como diz o ditado, quem
não faz, leva. A Chapecoense,
em rápido contra-ataque pelo

lado esquerdo, fez 1 a 0. Aos
26 minutos, Bruno Pacheco
usou a velocidade para passar por Gilberto e cruzar na
medida para Everaldo, que
se antecipou a Caio Henrique
e, de cabeça, mandou a bola
para a rede.
No intervalo, Marcão fez
uma mudança que surtiu
efeito: tirou Wellington Nem

e botou João Pedro. Logo
aos seis minutos do segundo
tempo, o Tricolor conseguiu
o empate. Danielzinho tabelou com Yony e cruzou rasteiro para Marcos Paulo dar um
leve toque para o gol.
O Flu manteve a pegada
e continuou pressionando o
time catarinense. Aos 17 minutos, Nenê foi lançado e o

FICHA DO JOGO

FLUMINENSE

1

Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio
Henrique; Allan n, Daniel (Lucão) e Nenê;
Wellington Nem (João Pedro), Yony
González e Marcos Paulo (Ganso).
Técnico: Marcão

CHAPECOENSE

1

João Ricardo, Eduardo n (Renato), Rafael
Pereira (Hiago), Maurício Ramos n e Bruno
Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Camilo
(Dalberto); Henrique Almeida n, Everaldo n
e Roberto. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Maracanã. Árbitro: Savio Pereria Sampaio (DF). Gols: 1° tempo - Everaldo (26
minutos). 2° tempo - Marcos Paulo (6 minutos).
Renda: R$ 426.770,00. Público: 17.731 pagantes (18.751 presentes).

goleiro João Ricardo se atrapalhou. A bola sobrou para
Yony, que chutou um pouco
desequilibrado, mas a bola
desviou em Maurício Ramos
e foi para fora. No escanteio, o
zagueiro Nino subiu sozinho,
porém, de forma incrível, desperdiçou uma ótima chance
de botar os cariocas na frente.
Por conta da correria no
segundo tempo, os jogadores
tricolores sentiram o desgaste físico e voltaram a perder o
comando da partida. A Chapecoense tentou tirar proveito,
pressionou o adversário e quase conseguiu sair com a vitória
fora de casa. O placar, entretanto, ficou no 1 a 1. O Fluminense volta a campo na próxima
quarta-feira, contra um adversário direto para fugir do Z-4: o
Ceará, na Arena Castelão.

WELLINGTON NEM: Finalizou em
alguns lances, mas sem direção.
Pouco efetivo, foi substituído logo no
intervalo. NOTA 5
JOÃO PEDRO: Entrou e deu
dinamismo ao ataque, sempre com
velocidade. NOTA 6,5
YONY GONZÁLEZ: O mais participativo no ataque. NOTA 7,5
MARCOS PAULO: Encaixou bem na
equipe e fez bonito gol. NOTA 8
GANSO: Mal tocou na bola, nos
poucos minutos que jogou. SEM NOTA

CHAPECOENSE
Equipe pobre na criação de jogadas. O
gol saiu em um contra-ataque, graças ao
oportunismo de Everaldo. Retraída,
quase não incomodou o Fluminense

O Flu fez 2 a 0 no Fla, na
Gávea, e pode perder
por um gol, sábado,
nas Laranjeiras, para
ser bi do Carioca sub-17

