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Volta Redonda
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saiu bem nos pés do camisa 9
e fez o corte. A pressão tricolor continuou. Lucca e Fred
tiveram boas chances, mas finalizaram mal.
E, como diz o ditado de que
‘quem não faz, leva’, o Voltaço foi à frente e chegou aos 2
a 0. Aoss 21, Oliveira recuperou a bola pelo lado direito da
defesa e acionou Alef Manga
em velocidade. Ele invadiu a
área e fuzilou para o gol. Vale
ressaltar que o contra-ataque
surgiu após Egídio forçar passe para Lucca e errar.
Antes do intervalo, o Fluminense ainda teve chance de diminuir o marcador. O goleiro
Andrey errou na saída de bola
e Martinelli acionou Lucca,
que caiu na área após dividida
com Emerson. Ele pediu pênalti, mas árbitro mandou seguir.

ATUAÇÕES

FLUMINENSE
MARCOS FELIPE: Bem quando
exigido. Sem culpa nos gols do
Voltaço. NOTA: 5
CALEGARI: Pouco subiu ao ataque
e sofreu com as investidas do
adversário. NOTA: 5
NINO: Brigou no alto nas jogadas de
ataque, mas não levou muito perigo a
Andrey. NOTA: 5,5
FRAZAN: Errou em dois gols do Volta
Redonda. NOTA: 3,5
EGÍDIO: Falhas na marcação e pouca
eficácia no ataque. NOTA: 4
MARTINELLI: Deu assistência
para Fred no início da etapa final.
NOTA: 5,5

YAGO: Boa movimentação no
meio-campo e correto nos passes,
mas não protegeu a zaga. NOTA: 5

Flu joga terça-feira,
contra o Vasco, mas o
local não foi definido,
devido às restrições à
pandemia de covid
Na segunda etapa, o Fluminense começou a todo vapor.
Logo aos quatro minutos, Fred
diminuiu, após belo passe de
Martinelli. Foi o suficiente para
o Tricolor voltar ao jogo e quase
empatar aos 19, após bela cabeçada de Lucca, mas para fora.
Aos 25, porém, o Fluminense
chegou à igualdade no placar:
Kayky levantou na área, Gabriel Teixeira finalizou na trave
e Fred aproveitou a sobra para
decretar o 2 a 2, de cabeça.
A partir daí, as duas equipes se abriram mais no jogo
em busca da vitória, mas o
Voltaço foi mais incisivo. Aos
38, Alef Manga caiu na área
em disputa com Egídio, só
que o árbitro não viu pênalti
no lance. Aos 41, Luiz Paulo
cobrou falta e obrigou Marcos
Felipe a fazer difícil defesa.
Aos 44, porém, o Volta Redonda fez jus à pressão e deu
o golpe final no Fluminense,
com Alef Manga. O camisa
11 recebeu lançamento, do-

JOHN KENEDY: Entrou no fim. SEM
NOTA

NENÊ: Mandou uma bola na trave,
mas não articulou jogadas no ataque.
NOTA: 5,5

LUIZ HENRIQUE: Foi quem mais
brigou no ataque do Fluminense.
NOTA: 6

KAYKY: Entrou no segundo tempo e
participou do segundo gol. NOTA: 6

Fred corre com a bola após marcar o primeiro gol do Fluminense: o atacante fez bonito, mas não evitou a derrota

LUCCA: Começou bem, mas sumiu no
segundo tempo e foi substituído.

minou com estilo, tirou o zagueiro Frazan e bateu colocado, sem chance para o goleiro
tricolor. Vitória assegurada,
coube ao time da Cidade do
Aço administrar o placar para
voltar à liderança do Carioca.

VOCÊ SABIA
Em sua estreia na
temporada, Fred
balançou as redes
duas vezes e chegou
aos 179 gols pelo Flu

FRED: Se posicionou bem para
marcar os gols do Flu. NOTA: 8

NOTA: 5

GABRIEL TEIXEIRA: Teve boas
chances de gol, mas pecou nas
finalizações. NOTA: 5
ROGER MACHADO: Montou uma
equipe pouco compacta, mas que
teve maior posse e número de
finalizações. Faltou capricho nas
finalizações. As substituições
surtiram efeito e participaram da
jogada do segundo gol. Abriu o time
no final e acabou levando o terceiro
gol. NOTA: 5,5

VOLTA REDONDA

Nenê tenta se livrar da marcação: atuação apagada contra o Voltaço

Equipe se mostrou rápida no toque de
bola e letal nos contra-ataques para
vencer e voltar à ponta no Carioca.
Destaque para João Carlos e Alef
Manga, que fez dois gols.

