RIO DE JANEIRO, Segunda-feira, 2/11/2020

esportes

Flamengo cai de quatro
Rubro-Negro perde dois pênaltis, falha na defesa e leva goleada em pleno Maraca

O

Flamengo viveu ontem
uma tarde para esquecer
no Maracanã. Ao ser goleado por 4 a 1 pelo São Paulo, o
Rubro-Negro deixou escapar a
chance de assumir a liderança do
Brasileirão. Pedro abriu o placar,
mas Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo, de pênalti, e Luciano viraram
para o Tricolor Paulista.
O Rubro-Negro iniciou a partida a todo vapor. Aos 5 minutos,
Vitinho ganhou de cabeça na intermediária e a bola ficou com Pedro.O camisa 21 fez boa jogada,se
livrou da marcação e bateu de fora da área com o pé esquerdo para
abrir o placar.Com isso,o artilheiro rubro-negro chegou a 18 gols
em 35 jogos na temporada.
Após abrir o placar, o Flamengo conseguiu ter mais a bola,mas o
São Paulo foi mais eficiente e soube explorar os erros da equipe carioca. Aos 17, Gabriel Sara aproveitou o espaço deixado pelo lado
direito da defesa rubro-negra e
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Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan
(Léo Pereira) e Filipe Luís; João Gomes,
Gerson e Éverton Ribeiro (Lincoln);
Bruno Henrique, Vitinho (Michael) e
Pedro. Técnico: Domènec Torrent

Luciano Belford

cruzou. Natan, de cabeça, cortou
mal, para o meio da área, e a bola sobrou para Tchê Tchê chutar
bem e empatar a partida.
Depois, o VAR confirmou pênalti de Diego Costa em Éverton
Ribeiro, mas Bruno Henrique
bateu mal e parou na defesa de
Tiago Volpi. Antes do intervalo,
Gustavo Henrique cortou mal
um cruzamento e a bola sobrou
para Brenner, que mandou para
o fundo das redes: 2 a 1.
Gustavo Henrique, que viveu
uma tarde desastrosa, voltou a errar na etapa final e cometeu pênalti
infantil em Bruno Alves,marcado
novamente com ajuda do árbitro
de vídeo. Na cobrança, Reinaldo
bateu firme: 3 a 1.
Aos 18, após Gerson fazer boa
jogada individual e ser derrubado
na área, Pedro bateu pênalti, mas
Tiago Volpi defendeu.
Após o baque, aos 37, Luciano
ganhou a bola nas costas de Natan
para fechar o placar: 4 a 1.
O atacante Pedro, que abriu o placar, desperdiçou pênalti e jogou ducha fria na reação do Flamengo
SÃO PAULO
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Tiago Volpi, Tchê Tchê, Diego Costa,
Bruno Alves e Reinaldo (Léo); Luan,
Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano e Brenner
(Pablo). Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)
Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)
Gols: 1º tempo: Pedro, aos 5 minutos; Tchê Tchê, aos 17; e Brenner, aos 45.
2º tempo: Reinaldo, aos 13; e Luciano, aos 36. Cartões amarelos: João Gomes,
Gerson, Gustavo Henrique, Isla, Diego Costa, Tiago Volpi e Daniel Alves

Dome e Filipe Luís analisam o vexame em casa
O Flamengo perdeu o jogo, a
chance de assumir a liderança e
a invencibilidade de 12 partidas
na temporada.“Quando você erra um pênalti no primeiro tempo
e depois sofre um gol,é uma pena.
Os jogadores são profissionais.Eu
prefiro que isso aconteça em um
dia do que sempre. Erramos dois,
LL

pode acontecer. Nos treinos eles
cobram pênaltis.Quando você erra, também tem um goleiro, que
jogou bem”, lamentou Domènec,
que completou:“São Paulo jogou
melhor que nós no primeiro tempo. Segundo tempo começamos
muito melhor, mas aconteceu o
que aconteceu. Quando você erra

dois pênaltis é difícil para a cabeça
dos jogadores”.
O lateral-esquerdo Filipe Luís
reconheceu a atuação ruim do time rubro-negro: “A sensação é
que não estávamos conseguindo
encaixar.Eles dominaram o meio
e colocaram nosso time para trás.
Temos muito a corrigir”.

ATUAÇÕES

FLAMENGO
bola cheia

Gerson
e Pedro

deu pro gasto

Everton Ribeiro,
Vitinho, Filipe Luís
e Hugo Souza

bola murcha

João Gomes, Isla, Natan,
Bruno Henrique, Michael,
Léo Pereira e Lincoln

PERNA DE PAU

Gustavo Henrique falhou
em dois gols, num deles
cometendo pênalti.

técnico

Dome criticou as
falhas da defesa e nas
finalizações.

