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Fluminense

M

esmo reforçados por
Paulo Henrique Ganso,
os garotos do Fluminense seguem sem vencer no
Campeonato Carioca. Ontem,
no Maracanã, perderam por 3
a 0 para a Portuguesa, resultado que manteve o Tricolor sem
pontos em dois jogos na competição. A Lusa, com duas vitórias
assumiu a liderança - empata
em pontos com o Flamengo,
mas tem melhor saldo de gols.
O resultado quebrou uma escrita positiva de quase 39 anos
para o Tricolor, que, desde 1982,
não perdia para a Lusa.
Ontem, a partida começou
em um ritmo intenso. A Portuguesa conseguiu impor uma
pressão nos primeiros dez minutos, com forte marcação.
Pressão que se traduziu em gol
logo aos 23 minutos. Após cruzamento da esquerda, a defesa
do Fluminense falhou e a bola
sobrou para Romarinho, dentro da área, concluir sem chances de defesa para o goleiro Pedro Rangel.
Atrás no placar, o Fluminense foi para cima e quase empatou aos 25 minutos, em finalização de Ganso que o goleiro
Neguetti fez boa defesa. Aos 28,
foi a vez de Gabriel Teixeira arriscar de fora da área e assustar
a Lusa. Aos 30, Samuel ainda
perderia chance incrível, ao furar a bola na hora da finalização, com a meta da Portuguesa
sem o goleiro.
Acuada, a Lusa tentou garantir a vantagem até o intervalo,
mas viu John Kennedy finalizar, aos 43, e Dilsinho salvar em
cima da linha. Nos acréscimos,
Ganso quase fez um golaço,
mas novamente o goleiro da
Portuguesa impediu o empate.
O segundo tempo começou
com a Portuguesa ampliando o
placar. Logo aos sete minutos,
após levantamento da direita feito por Watson, Emerson
Carioca apareceu entre os zagueiros e desviou a bola para o
fundo da rede. O gol assustou o
Fluminense e a Portuguesa passou a dominar a partida.
Tanto que, aos 13 minutos,
fez o terceiro gol. Diego Guerra

Vexame à portuguesa,
com toda certeza
Garotos do Fluminense contam com o reforço de Ganso, mas Tricolor sofre apagão
no segundo tempo, perde para a Lusa e segue sem vencer no Campeonato Carioca
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Ganso divide a bola com
Wellington Cézar: meia
voltou ao time, mas
teve atuação discreta

