ATAQUE 5

O DIA I Segunda-feira, 8.3.2021

Portuguesa
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

puxou contra-ataque, Romarinho recebeu e serviu Chay, que
finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Pedro Rangel.
Aílton Ferraz ainda fez algumas mudanças, mas a Lusa
manteve o domínio e quase fez
mais um, aos 25 minutos. Everton Heleno recebeu dentro
da área, partiu para cima de
Rai, mas finalizou para fora.
Sem força, o Fluminense não
conseguiu criar oportunidades que colocassem em risco
a vantagem da Portuguesa,
que, satisfeita com a vitória e
o placar elástico, administrou
o resultado.
FLUMINENSE: Pedro Rangel, Daniel Lima, Higor, Rafael
Ribeiro (Metinho) e Raí; André,
Caio Vinicius, Ganso e Gabriel
Teixeira (Matheus Martins);
John Kennedy (Alexandre Jesus) e Samuel (Nascimento).
Técnico: Aílton Ferraz. PORTUGUESA: Neguetti, Watson, Diego Guerra, Dilsinho e Luis Gustavo; Wellington Cézar, Everton Heleno (Jhulliam) e Chay
(Danilo); Romarinho (Pernão),
Emerson Carioca (Mauro Silva)
e Hugo Cabral (Rafael Dumas).
Técnico: Felipe. Árbitro: Felipe
Paludo. Cartões Amarelos: Caio
Vinicius e Diego Guerra. Gols:
Romarinho, Emerson Carioca
e Chay. Público e renda: Jogo
com portões fechados.

O Fluminense
teve
dificuldades
para se livrar
da eficiente
marcação lusa

ATUAÇÕES

FLUMINENSE
PEDRO RANGEL : Indeciso no segundo
gol da Lusa, não fez boa partida. Nota 4
DANIEL LIMA : Deu muito espaço pela
direita. Nota 4
HIGOR :Atuação abaixo da crítica.
Perdido na marcação, não conseguiu
parar o ataque da Lusa. Nota 3,0
RAFAEL RIBEIRO :Péssima partida.
Sem tempo da bola no segundo gol da
Portuguesa. Nota 2
METINHO : Pouco viu a bola. NOTA 3
RAÍ : Outro que fez uma partida abaixo
do esperado. Nota 3
ANDRÉ: Não conseguiu fazer uma boa
ligação da defesa com o ataque e
cometeu erros na marcação. Nota 3,5
CAIO VINICIUS : Deu espaço para o
setor ofensivo da Portuguesa. Nota 3,5
GANSO : De volta aos gramados após
cirurgia de apendicite, criou boas
chances no primeiro tempo, mas caiu de
rendimento na etapa final. Nota 3,5
GABRIEL TEIXEIRA : Criou boas
chances no primeiro tempo, mas não
manteve o ritmo. Nota 4
MATHEUS MARTINS : Entrou com
vontade e arriscou chutes de fora da área.
Todos sem perigo real de gol. Nota 5
JOHN KENNEDY : Fez boas jogadas no
primeiro tempo e perdeu grande
oportunidade de empatar o jogo antes
do intervalo. Caiu de produção na etapa
final e foi substituído. Nota 4
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AÍLTON LAMENTA O MAU COMEÇO
N O Fluminense voltou a decepcionar sua torcida no Campeonato Carioca. Derrotado pelo
Resende, na estreia, o Tricolor
caiu novamente, ontem, diante
da Portuguesa, no Maracanã.
Mas, desta vez, por um placar
elástico e jogando muito mal,
segundo o técnico Aílton Ferraz,
que lamentou o início ruim da
garotada na competição.
“Sem dúvida que essas vitórias vão fazer falta, não tenho
dúvida alguma. O Fluminense
tem obrigação de ganhar. Foram dois jogos diferentes. Contra o Resende, jogamos muito.
Saímos satisfeitos, apesar da

Aílton criticou a atuação do Fluminense: ‘Atuação para se esquecer’

derrota. Hoje (ontem), fomos
mal no primeiro tempo e perdemos chances”, afirmou.
Ao abordar especificamente
a partida contra a Portuguesa,
Aílton criticou a atuação do Fluminense durante os 90 minutos. Na opinião dele, a atuação
tricolor, no Maracanã, foi para se
esquecer.
“No segundo tempo, foi muito
ruim. O forte deles era a transição, cedemos o contragolpe.
O nosso segundo tempo é para
apagar da história. Espero que
não se repita. Enfrentamos um
time experiente, mas vamos ter
de corrigir muita coisa”, admitiu.

ALEXANDRE JESUS : Não entrou
inspirado e não conseguiu mudar o
panorama do jogo. Nota 4
SAMUEL : Perdeu um gol inacreditável
no fim do primeiro tempo, que poderia
ter mudado a história do jogo. Nota 3
NASCIMENTO : Entrou e ajudou a
fechar os espaços. Nota 4
AÍLTON FERRAZ : Apesar dos
desfalques, o Fluminense poderia ter
jogado melhor. As substituições não
surtiram o efeito desejado. Nota 3

PORTUGUESA
Sem vencer o Fluminense há 39 anos,
fez da garra e da superação as armas
para quebrar o tabu. Com um time
mais experiente, dominou o jogo e não
deixou a garotada tricolor se criar.

