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LL‘NÃO Dá MUITO PARA COMEMORAR
ESSA VITÓRIA, FOI UM UFA MESMO. NOSSO
MOMENTO NÃO É DOS MELHORES’, DIZ ALLAN

esportes

LLGANSO 1 X 0 FRANGO

Fluzão vence e sai do Z-4
Time de Guerreiros luta muito e conta com falha do goleiro corintiano Cássio

U

m alívio momentâneo. Na
segunda chance que teve para sair da zona de rebaixamento, o Fluminense enfim
conseguiu o objetivo ao vencer o
Corinthians por 1 a 0, gol de Ganso contando com um frango do
goleiro Cássio, no Mané Garrincha.Se a atuação não foi boa,valeu
muito pelo espírito de luta e,principalmente pelos três pontos, que
ajudaram o Tricolor a ultrapassar
o Cruzeiro e subir para o 16º lugar
no Campeonato Brasileiro.
Mesmo precisando da vitória,
o que se viu foi um Fluminense
com pouco ímpeto ofensivo e que
nos primeiros 20 minutos foi muito frágil defensivamente,deixando
o Corinthians chegar com perigo,
principalmente em cruzamentos.
O Tricolor foi salvo pela trave em
cabeçada de Gil e viu Gustavo cabecear duas vezes para fora.
Lento e sem criatividade,o Fluminense até equilibrou na parte final do primeiro tempo. Só havia
chegado com perigo numa falta
de Nenê para fora, quando GanFLUMINENSE
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Muriel; Gilberto, Digão, Nino e Caio
Henrique; Yuri (Dodi), Allan (Frazan),
Ganso (Pablo Dyego) e Nenê; João
Pedro e Yony González. Técnico:
Oswaldo de Oliveira

so abriu o placar aos 39. O chute
não foi forte e Cássio levou um
frango, mas o fato de o camisa 10
ter recebido perto da área e finalizado foi um mérito do desejo de
Oswaldo de Oliveira em tê-lo jogando mais perto do ataque,como
meia, com dois volantes no apoio
(Allan e Yuri).
No segundo tempo, o Fluminense finalmente teve vantagem no placar por um bom tempo sob o comando de Oswaldo.
Mas a postura tricolor não ajudou em nada.Ao recuar e esperar
pelo Corinthians, sem encaixar
contra-ataques, o Time de Guerreiros não conseguiu criar e ainda deu muito espaço, principalmente pelas costas de Gilberto.
Pressionado, o Fluminense teve o jogo controlado graças à entrega dos jogadores na marcação,
que evitaram maiores sustos,principalmente nos cruzamentos. E,
apesar do sofrimento até o apito
final,os tricolores puderam comemorar uma importante vitória na
luta contra a degola.
CORINTHIANS
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Cássio; Fágner, Bruno Méndez, Gil
e Carlos Augusto; Gabriel (Vagner
Love), Júnior Urso (Jadson) e Mateus
Vital; Janderson, Pedrinho e Gustavo
(Boselli). Técnico: Fábio Carille

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF) Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Auxiliares: Jose Eduardo Calza (RS) e Leirson Peng Martins (RS)
Gol: 1º tempo: Ganso, aos 39 minutos
Cartões amarelos: Muriel, Gilberto, Nino e Yuri (Flu); Júnior Urso (Corinthians)
Renda: R$1.444.560,00 Público: 15.733 espectadores

Mailson Santana/Fluminense FC

O meia Paulo Henrique Ganso (D), herói do Time de Guerreiros em Brasília, dá um gás na marcação

Vitória para virar a chave no segundo turno
A campanha de 18 pontos ainda é ruim, mas a vitória em Brasília fez o Fluminense terminar
o primeiro turno fora da zona
de rebaixamento. Um resultado considerado importante por
Oswaldo de Oliveira, para a sequência do campeonato.
LL

“O resultado é muito representativo para o Fluminense,
resgata a confiança, passa para eles mensagem otimista de
que podemos, no segundo turno, colher outras vitórias e fazer o time se distanciar da zona
do rebaixamento”, comemo-

rou o treinador, satisfeito com
o desempenho do novo meio
de campo, com dois volantes e
Ganso avançado:
“Poderia ser ainda melhor e
tenho certeza que vai melhorar.
Fizemos apenas um treino. Todos se sacrificaram”.

ATUAÇÕES

FLUMINENSE
COBRA DO JOGO

Ganso fez o gol
decisivo que tirou o
Fluminense do Z-4

bola cheia

Caio Henrique,
Allan, Nenê e
Muriel

deu pro gasto

Nino, Digão, Yuri,
João Pedro, Dodi
e Frazan

bola murcha

Gilberto,
Pablo Dyego e
Yony González

TÉCNICO

Oswaldo teve méritos
ao escalar Yuri e liberar
Ganso para frente

