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esportes

Fluzão ao deus-dará

Tricolor demite Marcelo Oliveira. Auxiliar Fábio Moreno comanda o time no domingo

O

Fluminense é nota ‘sem’:
sem vitória, sem gol, e
agora também sem técnico. O Tricolor vai para o jogo
decisivo de domingo, contra o
América-MG, no Maracanã,
com um interino à beira do
campo. Marcelo Oliveira não
suportou a má fase, e depois da
derrota de quarta-feira para o
Atlético-PR (2 a 0), pela semifinal da Sul-Americana, foi demitido ontem. Fábio Moreno é
quem comanda o time.
Marcelo Oliveira chegou ao
Fluminense em junho, durante
a pausa para a Copa do Mundo.
Desde então, a equipe entrou em
péssima fase. Em 33 jogos, foram
12 vitórias, oito empates e 13 derrotas (44% de aproveitamento).
Mas o que mais pesou foi o último mês: o Fluminense não vence desde 31 de outubro, e está 762
minutos sem fazer um golzinho
— quase 13 horas, sem contar
acréscimos em oito partidas. É o
maior jejum da história do clube.
A gota d’água foi a eliminação
para o Furacão na Sula. Na primeira partida, o time paranaen-

se venceu por 2 a 0. Mas apesar da
derrota, a torcida tricolor acreditou e lotou o Maracanã para tentar uma virada e a classificação.
O resultado foi outro 2 a 0, com
direito a gritos de “burro” para o
técnico Marcelo Oliveira.
Domingo, contra o também
ameaçado Coelho, quem irá comandar o time é Fábio Moreno,
ex-auxiliar técnico de Marcelo
Oliveira. Ele faz parte da comissão permanente do Tricolor e
está na segunda passagem pelo
clube. Na primeira, foi observador técnico durante a campanha do título do Campeonato
Brasileiro de 2012.
A partida de domingo no
Maracanã vai decidir se o Tricolor permanece na Série A
do ano que vem. O Time de
Guerreiros, 14º colocado com
42 pontos, se livra do rebaixamento em caso de vitória ou
empate. É um duelo direto, já
que o América Mineiro é o 17º
(40). Mas caso perca, o Fluminense precisa torcer contra
Vasco (visita o Ceará) e Chapecoense (recebe o São Paulo).
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Após a saída de Marcelo Oliveira (E), Fábio Moreno (D) comandará o time à beira do campo no domingo

Até o Íbis tira onda com jejum de gols da equipe

Luciano, Júnior Dutra e Everaldo: Flu já soma 12 horas sem fazer gol

LLO pior jejum de gols da história do Fluminense virou chacota
até mesmo do Íbis. Famoso por
ironizar a má fase dos grandes
clubes na internet, o“Pior Time
do Mundo” não perdoou os oitos jogos sem marcar do Tricolor e brincou com a marca no
Twitter. Apesar de a postagem
brincar ao dizer que não lembrava a última vez de um jejum
tão longo de gols, o presidente
do clube pernambucano, Ozir

Ramos Júnior,garante que o Íbis
nunca alcançou essa marca negativa mesmo quando ficou 55
jogos sem vencer entre 1980 e
1984.“Claro que o Íbis ficou oito jogos sem ganhar,mas sem fazer gol,não.Sempre marcou um
ou outro.Se jogassem hoje,com
certeza o Fluminense não faria
gol, alcançaria o nono jogo de
jejum e o Íbis ganharia por 1 a 0,
gol do Mauro Shampoo, que só
marcou uma vez na carreira”,di-

verte-se Ozir,que ainda complementa. “Pode ser que o Fluminense se livre do rebaixamento
por causa do Vasco. Um carioca cai”. O folclórico ex-jogador Mauro Shampoo também
aproveitou a má fase tricolor para implicar.“O Fluminense está
querendo pegar minha marca
de não fazer gols e o lugar do Íbis.
Não pode! Tem que ter um jogo
entre os dois e vou querer jogar
com a 10”, afirmou.

