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LLTÁ FEIA A COISA

Muriel entrega o doce
Goleiro falha duas vezes, Fluminense perde para o Inter e pode retornar ao Z-4 hoje

O

Fluminense segue em sua
gangorra de fortes emoções na luta para tentar se
manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Após a boa atuação
na vitória sobre o São Paulo (2 a 0,
no Morumbi), o Tricolor das Laranjeiras voltou a jogar mal e a decepcionar sua preocupada torcida:
perdeu por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, e viu o fantasma do rebaixamento permanecer à espreita — em 16º lugar, o
time segue com apenas um ponto à frente do Botafogo, que abre
o Z-4 e hoje pega o Avaí em casa.
O técnico Marcão fez uma
mudança de última hora antes de
a bola rolar e barrou Ganso para a entrada de Nenê. A surpresa
tornou o time mais compacto na
marcação e mais bem distribuído.
Após suportar a pressão inicial do
Colorado, com destaque para os
desarmes preciso de Digão, o Tricolor equilibrou as ações e levou
algum perigo no ataque, em finalizações deYony González e Nenê.
Os donos da casa, contudo,
não abdicaram da busca pelo gol,
que saiu aos 35 minutos, em falha
clamorosa de Muriel. Guerrero
chutou sem força, mas o goleiro
espalmou nos pés de Willian Pottker, que não vacilou.A desvantagem desnorteou o Flu.Aos 39,Pottker fez outro,em lance confuso na
área, mas confirmado pelo VAR,
INTERNACIONAL

2

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Lindoso,
D’Alessandro (Parede), Edenílson, Patrick e Pottker (Nico López); Guerrero
(Rafael Sobis). Técnico: Zé Ricardo

que não considerou toque da bola
no braço de Víctor Cuesta.
O intervalo fez bem ao Flu.
Com os nervos no lugar, o time
voltou mais concentrado. Mas,
diante de um Inter muito fechado na marcação, teve dificuldade
para criar oportunidades claras.
Aos 27, Wellington Nem, que
tinha acabado de entrar, entortou
Moledo e diminuiu. O Colorado,
que havia tirado o pé do acelerador, foi obrigado a acordar para
não ceder o empate, enquanto o
Tricolor se lançou em busca do
precioso pontinho fora de casa.

WELLINGTON
NEM MARCOU
SEU PRIMEIRO
GOL DESDE QUE
VOLTOU AO FLU
Apesar do esforço, a melhor
chance de gol foi do Internacional. Aos 41 minutos, Edenílson,
dentro da pequena área, chutou
e Muriel, desta vez bem colocado, fez um milagre. O Fluminense ainda lutou em busca do
segundo gol, mas esbarrou em
sua própria afobação e não evitou a sua 17ª derrota no Brasileiro. O Z-4 ainda assusta.
FLUMINENSE

1

Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio
Henrique; Yuri (Lucão), Allan, Daniel,
Nenê (Wellington Nem) e Yony González; Marcos Paulo (Guilherme)
Técnico: Marcão

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Árbitro: Rodolpho Toski Marques
(PR/Fifa) Auxiliares: Bruno Boschilia (PR/Fifa) e Ivan Carlos Bohn (PR/Fifa) Gols:
1º tempo: William Pottker, aos 35 e aos 39. 2º tempo: Wellington Nem, aos 27
Cartões amarelos: Heitor, William Pottker, Gilberto e Paulo Henrique Ganso Renda: R$ 258.485,00 Público: 11.180 pagantes, 13.251 espectadoresas

O atacante Marcos Paulo, que teva atuação apagada, tenta levar o Fluminense à frente no Beira-Rio

Compromisso contra o Galo ganha ares de decisão
LLDepois do vacilo diante do
Internacional, o volante Caio
Henrique chamou a atenção
para o tamanho da importância do próximo adversário do
Fluminense: o Atlético Mineiro, no sábado, no Maracanã.
Para o jogador, esse compro-

misso já pode ser considerado
uma decisão para o clube.
“Sabíamos que seria difícil,
que iríamos encontrar uma
grande equipe, não à toa estão
na parte de cima da tabela. Mas
não podemos mais dar chance
ao azar. Temos que caprichar

mais nas nossas chances, acertar a finalização. Até porque os
outros não perdoam. Agora temos um jogo importante contra o Galo na próxima rodada.
É ganhar ou ganhar”, disse o
volante, que tem atuado improvisado na lateral esquerda.

ATUAÇÕES

FLUMINENSE
BOLA CHEIA

DEU PRO GASTO

BOLA MURCHA

PERNA DE PAU

TÉCNICO

ARBITRAGEM

Digão
Wellington Nem

Muriel — falhou
feio nos dois gols do
Internacional

Nino, Caio Henrique,
Yuri, Allan, Daniel e
Yony González

Marcão demorou
muito a mudar o time
no segundo tempo

Gilberto, Nenê, Lucão,
Marcos Paulo e
Guilherme

Favoreceu o time da casa
ao confirmar o segundo gol
colorado, que foi irregular

