Fluminense empata sem gols e
é eliminado na Copa SulAmericana
O Fluminense foi a Santiago na noite desta terça-feira em
busca da classificação para a segunda fase da Copa SulAmericana. Após empatar em 1 a 1 com o Union La Calera no
Maracanã, o Tricolor precisava de uma vitória ou um empate por
mais de um gol para avançar, mas não conseguiu mais que um 0 a
0 e deu adeus à competição continental.
Fora da final da Taça Guanabara, primeiro turno do Carioca, o
Fluminense terá até o dia 26 de fevereiro para se preparar
para a estreia na Copa do Brasil, contra o Moto Club, no
Maranhão.
O jogo – O Fluminense não tinha outra alternativa na partida
que não fosse buscar o gol, já que um empate em 0 a 0
classificaria o La Calera. E logo que a bola rolou, os
comandados de Odair Hellmann adiantaram a marcação e
pressionaram a saída de bola do adversário, que se postou na
defesa.
Mesmo com a forte marcação no campo do La Calera, o Flu não
conseguia criar jogadas de perigo e mostrava até uma certa
apatia em campo. Os chilenos aguentaram firme até os 20
minutos, quando começaram a se arriscar ao ataque.
Nenhuma das duas equipes esteve perto de abrir o placar no
primeiro tempo. O La Calera assustou aos 24 em cobrança de
escanteio ensaiada, mas o lance foi anulado por impedimento.
Já o Flu só ameaçou aos 27 em chute de Nenê, defendido por
Arias.
O panorama do jogo não mudou com o retorno das duas equipes
para o segundo tempo. E o La Calera foi o primeiro a levar

perigo em contra-ataque rápido aos 5 minutos. Cordero cruzou
para Sáez, que, de cabeça, mandou a bola por cima do
travessão.
Os chilenos passaram a abusar da catimba e das provocações
para desconcentrar os atletas do Flu. O árbitro controlou os
ânimos distribuindo cartões amarelos para Nenê e Andía, que se
estranharam.
Odair Hellmann colocou Ganso em campo no lugar de Marcos
Paulo. O meio de campo do Flu melhorou, mas a equipe ainda
tinha dificuldades com a última bola e pouco finalizava. O
Tricolor pressionava o La Calera, mas eram os chilenos que
ameaçavam em contra-ataques.
Aos 34, Sáez avançou pela direita e cruzou. Valencia acertou o
cabeceio mas Muriel defendeu. Com o fim do jogo se
aproximando, o Flu foi pra cima na base do abafa e com muitos
cruzamentos sobre a área. Aos 42, depois de uma forte pressão,
a bola sobrou para Yuri, que tentou de fora da área e Arias
defendeu.
No minuto seguinte, o La Calera perdeu a melhor chance do
jogo. Andrés Vilches ficou de frente para Muriel mas o goleiro
do Flu salvou. No rebote, Castellani, com o gol vazio, mandou
para fora.
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Atlético-MG leva 3 do Unión
Santa Fé e se complica na
Copa Sul-Americana
O Atlético-MG perdeu de 3 a 0 para o Unión Santa Fé, da
Argentina, na noite desta quinta-feira, no estádio Estádio 15
de Abril, pela primeira fase da Copa Sul-Americana e se
complicou na competição continental.
Na partida de volta, marcada para o próximo dia 20, no
Mineirão, o Galo vai precisar fazer o mesmo placar para levar
a disputa para as penalidades ou vencer por quatro gols de
diferença.
Agora, o time de Rafael Dudamel vira a chave e volta a focar
no Campeonato Mineiro. No próximo domingo, o Atlético enfrenta
a URT, fora de casa, pela 5ª rodada do estadual.
O jogo- A partida começou desastrosa para o Galo. O Atlético
entrou desligado e levou um gol aos três minutos. Walter Bou
foi lançado, teve tempo de dominar, girar em cima do zagueiro
Gabriel e finalizar sem chances de defesa. Depois de sofrer
por mais 35 minutos, os mineiros conseguiram dar a primeira
finalização apenas aos 40. Hyoran levou bola na área e, na

sobra, Jair pegou bonito, forçando boa defesa de Moyano.
Quem não faz, toma. A situação atleticana piorou aos 43,
quando Cabrera fez 2 a 0. Em mais uma falha de marcação, Bou
lançou o meio-campista. Com muita liberdade, o camisa sete
avançou, entrou na área e mandou uma bomba, mais uma vez sem
que Michael pudesse fazer algo. Apesar dos dois gols, o
arqueiro brasileiro fazia boa partida e era o principal
responsável pela vantagem não ser ainda mais elástica.
O início da segunda etapa foi bastante parecido com o da
inicial. Aos seis, em mais um lançamento de longe, o Unión
Santa Fé fez o terceiro. Carabajal recebeu bola enfiada dentro
da área, conseguiu o domínio, ajeitou o corpo e tocou na saída
de Michael.
Muito desesperado e cometendo uma série de erros defensivos, o
Atlético Mineiro não conseguiu levar perigo ao gol de Moyano.
A melhor chance foi aos 46, na batida de pênalti de Allan. O
meio-campista desperdiçou a cobrança, batendo em cima do
arqueiro argentino. O mesmo, acabou sendo expulso no último
lance do jogo, pelo segundo cartão amarelo.
Apenas uma goleada de pelo menos quatro gols classifica a
equipe brasileira.
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