Fluminense quebra jejum, se
salva e rebaixa o América-MG
O Fluminense quebrou o jejum de oito jogos sem vencer e nem
marcar gols na tarde deste domingo, quando derrotou o AméricaMG por 1 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela última
rodada do Campeonato Brasileiro. Richard fez o gol isolado da
partida, que levou o Tricolor aos 45 pontos. Além de escapar
do rebaixamento, o time carioca conseguiu a classificação para
a Copa Sul-Americana. Pior para o Coelho, que estacionou nos
40 pontos e está na Série B de 2019.
A partida começou muito nervosa, com os dois times abusando
dos erros de passes e toques laterais, com pouca objetividade.
Sem o equatoriano Junior Sornoza na criação de jogadas,
barrado, e com um esquema de três volantes, o Tricolor parecia
satisfeito com o empate. Tanto que só deu seu primeiro chute a
gol aos 12 minutos, quando Luciano arriscou de fora da área e
fez a bola passar à esquerda do goleiro João Ricardo.
O América, por sua vez, esperava uma bola para decidir.
Tentando usar a velocidade de Matheusinho e Marquinhos, o
Coelho começou a ficar mais presente no campo de ataque, dando
o primeiro susto nos cariocas aos 19 minutos. Matheusinho se
livrou de três e cruzou, a bola sobrou para Marquinhos, que
chutou para a defesa do goleiro Júlio César. Quatro minutos
depois Aderlan cruzou e Matheusinho pegou de primeira sobre o
gol.
Aos 26 minutos o Fluminense escapou de boa. Aderlan foi
lançado pela direita, fez o corte em Marlon e o lateral, na
corrida, acabou cometendo o pênalti, muito bem marcado pelo
árbitro Rafael Traci. Na cobrança de Luan, Júlio César fez
grande defesa e Rafael Moura, no rebote, escorou sobre o gol.
O lance acordou o Fluminense, que apertou a marcação e tentou

sair mais ao ataque, assustando aos 33 minutos. Jadson cruzou,
Marco Júnior chutou de primeira e João Ricardo deu um tapinha
na bola cedendo escanteio. Três minutos depois Marlon cobrou
falta e Gum cabeceou para nova defesa do arqueiro americano.
Já o América seguia perigoso nos contra-ataques e aos 38
minutos quase abriu o placar. Luan recebu livre na área,
chutou, Júlio César salvou, mas a bola bateu no atacante e ia
entrando, porém, Gum salvou em cima da linha. Na cobrança de
escanteio de Carlinhos, Rafael Moura escorou para fora.
O Fluminense, porém, conseguiu abrir o placar aos 41 minutos e
quebrou um jejum de mais de 13 horas sem balançar as redes
rivais. Marlon cobrou escanteio e Richard, livre de marcação,
escorou para o fundo da rede. Foram 802 minutos sem gols,
porém, o time foi mais tranquilo para o intervalo.
Na volta para a segunda etapa o Fluminense deu um cartão de
visitas logo aos dois minutos, quando Marlon foi lançado e
chutou cruzado sobre o gopl, assustando o goleiro rival.
Porém, o América é quem ocupava mais o campo do rival e por
muito pouco não empatou aos seis minutos. Após cobrança de
escanteio, Paulão chutou cruzado e Júlio César voltou a salvar
seu time com um tapinha, cedendo escanteio. Três minutos
depois foi a vez de Matheusinho pegar de primeira e mandar a
bola sobre o gol.
Aos 16 minutos o Fluminense deu sinal de vida no jogo. Após
cobrança de escanteio, Luciano cabeceou no travessão, deixando
visível a dificuldade do Coelho em neutralizar jogadas aéreas.
O Coelho deu a resposta seis minutos depois, em chute de
Matheusinho, que o goleiro defendeu.
O América então se lançou ainda mais ao ataque e quase marcou
aos 32, quando após cobrança de escanteio Rafael Moura pegou
de virada e mandou a bola para fora. O He-Man voltou a ser
parado, só que dessa vez pelo goleiro, aos 35 minutos, em uma
cabeçada de dentro da grande área. Já aos 37 foi a vez de Luan

chutar na rede pelo lado de fora. Nos minutos finais o
Tricolor conseguiu tocar a bola e administrar a vantagem até o
fim. Festa da torcida carioca e tristeza do Coelho, rebaixado
para a Segundona.
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