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TÉCNICO | Jorge Jesus | O time não jogou tão bem, mas era melhor
que o adversário e abriu 2 a 0 no placar. A opção de poupar Rafinha
custou caro, já que Rodinei não correspondeu

Goiás
>>Goiânia

O

Flamengo fazia bom
jogo, no Serra Dourada, e tinha como certa
mais uma vitória no Campeonato Brasileiro após Gabigol
e Rodrigo Caio balançarem a
rede. Mas o cansaço — e certo
nervosismo — impediram o
time de Jorge Jesus de chegar
a oito vitórias seguidas, fora
de casa, e manter a diferença de dez pontos para o Palmeiras. Com o empate em 2 a
2 obtido pelos donos da casa
(gols de Rafael Moura e Michael), a vantagem caiu para
oito pontos (68 a 60).
A partida começou eletrizante. Logo aos quatro minutos, surgiu o primeiro lance
de perigo para o Flamengo.
Após escanteio cobrado por
Everton Ribeiro, Pablo Marí
subiu sozinho e cabeceou
bonito, mas a bola bateu na
trave. Parecia que o jogo seria
dominado pelo Rubro-Negro,
mas aconteceu o contrário. O
Goiás ajeitou a marcação e
conseguiu levar mais perigo
à meta de César.
Aos 29 minutos, depois de
escanteio, o zagueiro Fábio
Sanchez desviou e a bola, por
pouco, não entrou. Parte da
torcida esmeraldina presente ao Serra Dourada chegou
a comemorar. Além disso, o
atacante Michael deu muito
trabalho para Rodinei, que
precisou correr mais do que o
normal para conseguir marcar o habilidoso atacante.
Apesar do jogo movimentado, o placar não saiu do zero
no primeiro tempo.
Na segunda etapa, após Jesus conversar com os jogadores, a equipe voltou mais ligada. O primeiro lance de perigo
rubro-negro foi aos oito minutos. Gabigol recebeu grande
passe de Arrascaeta, mas bateu
em cima do goleiro Tadeu. Porém, no lance seguinte, o camisa 9 não perdoou: após bobeada da zaga, marcou seu 20º gol
no Brasileirão e igualou marca
de Hernane Brocador, com 36
gols em uma só temporada.
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Flamengo faz 2 a 0,
mas dá mole e cede
o empate ao Goiás
Rubro-negro se mantém na liderança isolada do Campeonato Brasileiro,
só que a diferença para o vice-líder Palmeiras cai de dez para oito pontos

