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Vexame complica o Fia 
Defesa comete erros bisonhos, time perde de virada e agora tem de vencer Madureira 
■ O téenjeo Abel Braga pa¬ 
gou caro por ler dado um vo¬ 
to de confiança aos jogado¬ 
res da defesa rubro-negra 
depois das muitas Talhas 
contra o CRB-AL. Ontem, 
contra o América, o Flamen¬ 
go abusou do direi lo de er¬ 
rar, Fábio Baiano e Júnior 
Baiano voltaram a compro¬ 
meter e, mais uma vez. o ti¬ 
me entregou o jogo. Para o 
América, a heróica virada na 
vitória por 4 a 3, em Edson 
Passos, foi um preseqte no 
ano do centenário. 

Este jogo, outra vez, mos¬ 
trou um Flamengo limitado 
e que. agora, precisará ven¬ 
cer o Madureira, quarta-fei¬ 
ra, para chegar às semifinais 
da Taça Guanabara sem de¬ 
pender dos jogos de Ameri¬ 
ca e Fríhurguense. 

O começo do jogo deu a 
Falsa impressão de que a 
bronca de Abel na última 
sexta-feira surtira efeito, 
Antes de abrir o marcador, 
aos 13, com um belo gol de 
Jcan. o time já tinha perdido 
duas boas chances. Mas. aos 
lü, o lateral Roger contou 
com a ajuda de Carlos Ger¬ 
mano e ampliou. 

A panir daí. o Flamengo 
parou. Ú verdade que o pés¬ 
simo árbitro Willíam Nery 
não marcou um pênalti cm 
Andrezinho. aos 37, mas, no 
minuto seguinte, Henrique 
só olhou Joflson diminuir. 

Com apenas um minuto 
do segundo Lempo, Jcan c 
Joílson perderam boas chan¬ 
ces. Aos 12, Rogcr acertou a 
trave. Depois, o que se viu 
foi una festival de erros da 
defesa. Aos 13, André Silva 
recebeu nas costas de Fábio 
Baiano e empatou. A torcida 
vaiou o apoiador. Diogo fc2 
3 a 2, aos 29, mas não deu 
tempo para comemorar. 

No lance seguinte. Fábio 
Baiano saiu jogando errado 
e ainda deixou Dudu em 

condição legal para empa¬ 
tar, Aos 41, Felipe foi em¬ 
purrado na área e recebeu 
cartão amarelo. O desfeche 
trágico veio aos 45. Dudu ga¬ 
nhou na corrida de Júnior 
Baiano, que tentou cortar c 
caiu sentado, e fc? 4 a 3. 
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FLAMENGO 

JULKÍ CfcSAH CS| 

fez uma boa efefesa e não teve cul¬ 

pa nos gols 

GAÚCHO 1 $1 
Timídü na apgip, pdü nruanos nãü 

comprometeu na defesa. 

ZINHO (4)_ 

Entrou e quase não apareceu Co¬ 

brou uma râlEa sem perigô. 

JÚWOH BAIANO {1)_ 

Provou novamente que não pode 

sef titular do time e que dífiglmense 

Cünseguirâ recuperar seu ritmo para 

segusr |oganda. Lento, foi fadmen- 

te batido em alguma lances e eirou 

de forma inuwd no quarto gol 

HENRIQUE (4) __ 

Erra li bem menos que o com pa 

nheiro, mas deitóu Joílson livre no 
pjimçiro gol do América. 

RüGÉR (S.S) __ 
Bem np apoio, fez um gol. Na dete- 
sa, voltou a debtaf espaços. 
O* SILVA (S)__ 

Eítüu algumas jogadas, mas polo 

menos lutou até □ fim. 

IBSON j7)_ 

ftã □ melnor dc time ontem Com¬ 
bateu com evidência, saíu para o 
ataque e pouco errou. 
FÀB4Q BAIANO (1) 

Começou com disposição, mas foi 

ca:rdo de proüução durante a par¬ 

tida. Errou vários passes e, quando 

paraxi par* s lateral foi um desas¬ 

tre. No terceiro gol do América, 

além de sair jogando er^dor deixou 

Düdu em tondicâo legal para mar¬ 

car. Acabou vaiado pela tarada 

FEÜPE (S,5)_ 

Mesmo bem mafoado, conseguiu 
algumas boas jogadas. Depois, se ir¬ 
ritou com a forte marcação e pas¬ 
sou o njdamarmaisdo qm? jogar 

JCAN (5)__ 

Fez um belo gol e dcooi1:. sumiu. 

Prendeu muito a bola, quando ti¬ 

nha compãriháros bem colocados 

para dar o passe. 

CHPGO (6,5)_ 
Entrou e mostrou que tem estrela, 

marcando mais um gol. 

ANDREZINHO f 5,S)_ 

Enquanto teve fôlego, foi eficiente. 

Criou algumas sogadas e também 

ajudou na marcação., 

RAFAEL GAUCHQ (jj)_ 

Entrou e só apareceu ao cobrar a 

falta que originou □ terceiro gol do 

time. No mais, parece se desligar da 

partida em atguns momenlos e tem 

gtna incrfvd tíifeuldade para chutar 

com pçrtgo ao gol adversário. 

AMERICA 

O destaque absoluto foi o atecante 

Dudu, que fedois gols e deu o pas 

se para outro, de Andíê Sitva O ti 

me de Rene Wéber abusou das fal 

tas, mas soube se aproveitar das 

muitas telhas do Flamengo para 

vencer a partida de ontem 

ftiVh f. Dtin 'jfnrji 
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Abel deve 
barrar os 
baianos 
Júnior e Fábio podem perder o 
lugar no time para o jogo 
decisivo de quarta-feira, contra 
o Madureira, em Édson Passos 
■ O técnico Abel só aceita 
falar cm mudanças, depois 
que conversar com os joga¬ 
dores hoje à tarde. Mas Fá- 
hio Baiano e Júnior Baiano 
nunca estiveram tão amea¬ 
çados de perder a vaga tlü li¬ 
me, O zagueiro c quem cor¬ 
re mais risco, mas o apoia - 
dor também pode dar lugar 
a Zinho na quarta-feira, 
contra o Madureira. 

— O técnico tem que sa¬ 
ber a hora certa. Dá para se¬ 
gurar a onda até certo pon¬ 
to, As vaias prejudicam não 
só o jogador, mas todo o ti¬ 
me — disse o treinador. 

O que mais vem irritando 
Abe! é a forma como o time 
vem sofrendo gols. 

— Estão fazendo gol na 
gente de forma muito sim¬ 
ples. A derrota vinha se de¬ 
senhando e como está não 
pode continuar. Time gran¬ 
de, que quer ser campeão, 
não pode levar 11 gols em 
(rês partidas — analisou. 

A tensão no Flamengo 
contrastava com a alegria de 
Dudu. o herói da vtfôria. 

— Costumo dar sorte 
contra o Flamengo. Foi uma 
virada histórica para o Amé- 
riea — vibrou Dudu. 

Confusão antes do jogo 
Alem dc assistir a mais um 

rropeçfs do time, o torcedor 
rubro-negro passou sufoco 

Técnico só 
anunciará a 
sua decisão 
após reunir 
jogadores 

antes da partida. Ingressos 
dc RS 10 (arquibancada co¬ 
mum) eram vendidos livre¬ 
mente por RS 15 pata quem 
quisesse ir para o setor espe¬ 
cial. Para piorar, os ingressos 
não eram destacados pelos 
bilheteiros, que os reven¬ 
diam nova mente do lado de 
fura, sob o olhar passivo de 
policias militares, Os portões 
do estádio foram fechados e 
houve tentativa dc invasão, 

PARA ESCQltft li 0 PROGRAMA, 
FUNCIONA MELHOR QUE 
CONTROLE REMOTO ^Wl(, 

O GOL DA RODADA - AMÉRICA 4x3 FLAMENGO - DUDU 

hfônrique 

Virada heróica 

Aos 45 minutos do segundo tempo, Dudu recebe 

lançamento JUmor Baiarto tente cortar e nao aicança a 
bote. 0 centroavante do América ganha a disputa com 

o zagueiro rubro-negro e chute forte, no canto direito 
do goleiro Júlio César. 

/ 
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Torcida parte para a agressão 
Ail-KAHIli'1 ■■-V.MriHv 

RU6RO-NÉGROS revoltados cercam o carro de Fábio Baiano 

■ A revolta da torcida contra 
os novos erros cometidos 
por Júnior Baiano e Fábio 
Baiano, que falharam em 
três dos quatro gols do Amé¬ 
rica ontem, cm Édson Pas¬ 
sos, não ficou limitada so¬ 
mente às vaias durante a 
partida. Terminado o jogo, 
alguns torcedores perderam 
a razão e tentaram agredir 
os jogadores, mais uma vez 
os vilões dc um tropeço do 
time rubro-negro nesta tem¬ 
porada, 

Fábio e Júnior Baiano saí¬ 
ram juntos do estádio dc Éd¬ 
son Passos c foram insulta¬ 
dos por alguns torcedores ao 
entrarem no mesmo carro, o 
BMW do apoiador, que foi 
cercado. Os dois só não apa¬ 
nharam por causa da inter¬ 
venção da Polida Militar e 
de seguranças do clube. 

Visivelmente irritado com 
a situação, Júnior Baiano 
saiu sem querer falar. 

— Estou dc cabeça quen¬ 

te — limitou-se a dizer o za¬ 
gueiro rubro-negro, recu¬ 
sando-se a dar entrevistas. 

Apesar dos erros do za¬ 
gueiro c. mesmo admitindo 
barrá-lo. o técnico Abel dis¬ 
se que Júnior Baiano não 
pode ser crucificado pela 
derrota de ontem. Mas, por 
via das dúvidas, a diretoria 

começa a procurar um refor¬ 
ço pai a a zaga, pois os even¬ 
tuais substitutos de Júnior 
Baiano — Henrique e Rc- 
nan — são muito jovens. 

— lemos alguns nomes 
em vista. Não dá para garan¬ 
tir, mas o jogador pude vir 
ainda na Taça Guanabara — 
diz o diretor-técnico Júnior. 


