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Flamengo

Boavista

Mengão
perde muitas
chances e
só empata
Rubro-Negro conta com a volta de
Gabigol, mas fica no 1 a 1 com o Boavista.
Mesmo assim, lidera o Carioca

O

Flamengo entrou em
campo contra o Boavista querendo vencer
para retomar a liderança do
Carioca. O Rubro-Negro voltou para a primeira colocação,
porém, a vitória não veio. Em
uma partida em que perdeu
muitas chances de gol, a equipe comandada por Mauricio
Souza ficou no empate por 1
a 1 contra o clube de Bacaxá.
Em seu primeiro jogo na
temporada, Gabigol não teve
uma atuação do nível que os

A liderança ficou nas
mãos do Flamengo
por conta do saldo de
gols: sete contra três
do Volta Redonda
torcedores estão acostumados. O atacante demonstrou
falta de ritmo na partida. O
resultado levou o Rubro-Negro aos 13 pontos. A liderança
ficou nas mãos do Flamengo
por conta do saldo de gols.
Com a mesma pontuação, o
Volta Redonda tem três gols
de saldo, enquanto o Flamengo tem sete.
Tentando recuperar a liderança do Campeonato Carioca, o Flamengo começou

mais em cima a partida contra o Boavista. Apesar do domínio inicial, quem saiu na
frente foi o Boavista. Aos 22
minutos, o lateral-esquerdo
Jean recebeu na entrada da
área e finalizou, sem chances
de defesa para o goleiro Hugo
Souza.
O empate rubro-negro não
demorou muito a acontecer.
Michael fez cruzamento pela
esquerda, Vitinho dominou e
finalizou, a bola chegou a tocar na trave, antes de morrer
no fundo das redes dos goleiro Klever.
O segundo tempo começou com o Flamengo pressionando novamente. Aos 22
minutos, Rodrigo Muniz teve
uma chance incrível e perdeu. Após levantamento de
Vitinho, Michael brigou com
a defesa do Boavista e a bola
sobrou para o artilheiro do
Carioca, e o atacante tirou de
Klever, mas a bola saiu, raspando a trave.
A partida caiu de ritmo nos
últimos minutos. Mauricio
Souza e Leandrão até fizeram
mudanças na equipe para
dar uma acelerada nas duas
equipes, mas nada mudou.
O empate persistiu e acabou
sendo o resultado da partida
em Bacaxá.
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Flamengo entrou em
campo disposto a assumir
a liderança, mas tropeçou
em Bacaxá

