Fluminense
empata
Coritiba e segue na
debaixo da tabela

com
parte

Fonte: Gazeta Esportiva – O Fluminense perdeu a chance de
ficar mais próximo da zona de classificação para a
Libertadores ao empatar por 2 a 2 com o Coritiba, nesta
quinta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores
chegam a 43 pontos e seguem na parte de baixo da tabela. Já os
paranaenses, com 39, continuam próximos da zona de
rebaixamento. O destaque da partida foi o zagueiro Cleber
Reis, do Coxa, que marcou um gol contra e outro a favor, ambos
no segundo tempo.
A partida começou movimentada, mas o gol só saiu nos minutos
finais do primeiro tempo, com Werley, para o Coritiba. No
segundo tempo, o Fluminense conseguiu a virada em dois
minutos, com Cleber Reis, contra, e Henrique Dourado. No
entanto, o mesmo Cleber Reis se redimiu e empatou para os
paranaenses.
Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Cruzeiro,
no domingo, no Mineirão. Já o Coritiba vai receber no mesmo
dia a desesperada Ponte Preta, no Couto Pereira.
Fluminense e Coritiba empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira
O jogo – O Fluminense pressionou o Coritiba desde o início da
partida e criou boas chances de abrir o placar. Aos quatro
minutos, Douglas aproveitou bola rebatida para frente da área
e chutou para grande defesa de Wilson. Na cobrança de
escanteio, Henrique Dourado cabeceou próximo ao gol. Só que os
visitantes não se intimidaram e assustaram aos sete. Thiago
Carleto arriscou de fora da área e obrigou Diego Cavalieri a
espalmar para fora.

No entanto, após o começo movimentado, as duas equipes
melhoraram a marcação e passaram a impedir os bons avanços do
adversário. Os chutes de fora da área eram a única opção de
finalização. Somente aos 30 minutos, o Coritiba voltou a criar
uma chance. Depois de boa troca de passes, a bola chegou em
Yan na área. O meia chutou colocado, mas viu Diego Cavalieri
se esticar para salvar os donos da casa.
A partir dai, o Coritiba passou a dominar o jogo, mas sofria
com os contra-ataques do Fluminense. Só que aos 43 minutos, os
paranaenses abriram o placar no Maracanã. Após cobrança de
escanteio, Alan Santos desviou de cabeça e Werley apareceu
livre para tocar para a rede. Assim, os visitantes foram para
o intervalo em vantagem.
No segundo tempo, o Fluminense voltou nervoso e errava muitos
passes. Com isso, o Coritiba tinha espaço para avançar nos
contra-ataques. No entanto, os visitantes também pecavam no
setor ofensivo e desperdiçaram algumas oportunidades para
ampliar o marcador.
Só que o Fluminense, mesmo ainda mal na partida, conseguiu a
virada em dois minutos. Aos dez minutos, após cobrança de
escanteio, Henrique cabeceou e viu Cleber Reis tentar o corte,
mas acabar colocando para a própria rede. No minuto seguinte,
os tricolores marcaram o segundo. Lucas cruzou pela direita na
cabeça de Henrique Dourado, que finalizou sem chance para
Wilson.
O Coritiba sentiu a virada e viu o Fluminense dominar a
partida durante alguns minutos. Aos poucos, os paranaenses
equilibraram as ações e não demoraram para empatar a partida.
Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, Cleber Reis
cabeceou cruzado para a rede. Desta vez, o zagueiro acertou o
gol adversário para se redimir.
O gol animou os visitantes, que aproveitaram o nervosismo que
voltou a prevalecer no Fluminense para quase virar aos 31

minutos. Kleber foi lançado na área, passou pela marcação e
chutou em direção a rede. Só que o volante Wendel se jogou e
conseguiu desviar a bola, que passou sobre o travessão.
Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com as duas equipes
em busca da vitória. O Coritiba teve boa chance aos 40
minutos, em chute de Kleber que parou em boa defesa de Diego
Cavalieri. No restante do tempo, tanto os donos da casa,
quanto os visitantes, tentaram sem sucesso o gol e tiveram que
se contentar com a igualdade
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