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METAMORFOSES

.

DECIDIDAMENTE o astral de Vina está em alta. Se for o
caso, continua. É o sexto artilheiro do Brasileirão (12 gols) e
um dos quatros maiores da temporada, com 21. Mérito dele,
sim, mas do Ceará também, redescobrindo-o para o futebol,
pois com o nome Vinicius não iria a lugar nenhum. Só foi
mudar para o apelido, seu bom futebol finalmente apareceu.

FALTA PODER
DE REAÇÃO
| BRASILEIRÃO 2020 | FORTALEZA AINDA NÃO
CONSEGUIU VIRAR UMA PARTIDA NESTA SÉRIE A

AURELIO ALVES

BICHO REPETIDO

.

VITÓRIA sobre o Palmeiras, domingo no Castelão, fez
o presidente Robinson de Castro abrir a mão e a chave
do polpudo cofre alvinegro. Premiou cada jogador com o
adorado “bicho molhado”, mas não com os mesmos R$ 50
mil distribuídos após a vitória do Flamengo, quem sabe a
metade. Sem esquecer a premiação extra prometida se o
Ceará alcançasse o patamar dos 45 pontos, o que significa
dizer passaporte carimbado para o próximo Brasileirão. E
se chegar à Sul-Americana, mais premiação a vista.

O RATO QUE DEU CERTO

.

WELLINGTON Rato, que surgiu no Ferroviário e daqui saiu
por uma multa contratual ínfima de R$ 10 mil para o AtléticoGO, por pouco não fez o gol que seria o mais bonito da rodada.
Mandou meia-cancha e defesa do Fortaleza fazerem fila, foi
driblando cada um até ser aterrado pelo Paulão. O olho clínico
de Marcelo Cabo enxergou de tão longe aquilo que os técnicos de
Ceará e Fortaleza jamais conseguiram ver.

PENSANDO LIVRE

.

GRANDE Millôr Fernandes dizia — “Livre pensar é só
pensar”. Dois exemplos. Juninho Baiano, que não é de perder
pênalti, perdeu um dos raros da sua carreira contra o AtléticoGO, chutando em cima do goleiro. Claro, não foi de propósito.
Mas a expulsão de campo, sem a menor necessidade, deixou mil
dúvidas zanzando no ar.

VELHOS COMPANHEIROS

.

APÓS o jogo no Castelão, Felipe Melo, aquele que em
cada jogada que disputa vai mais na canela do adversário
do que na bola, reencontrou seu velho companheiro de
tantas jornadas, Fernando Prass. Coincidência — os
dois estão curtindo banco. Ao revê-lo, Felipe fez festa,
entregando-lhe a camisa do Palmeiras como souvenir.
A recíproca, porém, não foi verdadeira. Prass, por
esquecimento, ou de propósito mesmo, não deu a sua
do Ceará. Detalhe — a do volante palmeirense estava
ensopada de suor, argh! A do goleiro do Ceará, enxutíssima,
pois do banco não sai, aliás, faz um bocado de tempo.

DOR DE COTOVELO

.

O QUE deixa o torcedor do Fortaleza com mais dor de
cotovelo é o de ver que o maior rival já chegou aos 45 pontos, isto
é, Brasileirão cravado para o próximo ano, enquanto o Tricolor
ainda pena tentando não voltar à zona de rebaixamento, ali, tão
próxima. Pra completar: os 10 pontos de diferença de um para
o outro só faz aumentar ainda mais, esta dor de cotovelo para a
qual, aliás, não tem remédio no mundo capaz de curá-la...

MEMÓRIA CURTA

.

ALGUÉM precisa avisar ao Guto Ferreira, ou se for o caso
lhe dar de presente uma calculadora, que a maior pontuação
do Ceará em pontos corridos não foi agora, sim, 2010, com 47
pontos com o mesmo número de jogos. Alvinegro chegou aos 45,
tudo bem e merecidamente. Está no próximo Brasileirão, claro
que sim, porém os números não mentem.

CÉU & INFERNO

.

EM Goiânia, enquanto Juninho foi do céu ao inferno,
perdendo um pênalti e cavando sua expulsão, Jean, goleiro do
Atlético, entra pra história. Defendeu e fez gol de pênalti que,
aliás, aprendeu no São Paulo, quando ainda era das bases, com
Rogério Ceni, então batedor oficial de faltas e pênaltis no clube
paulista. Lá, Ceni, mandava, desmandava, era intocável. Foi só
em se transformar em técnico, seu telhado virou vidraça.

PARALELOS

.

SAIU Chamusca que sequer devia ter sido contratado, pior
ainda ter demorado tanto tempo com o Fortaleza caindo pelas
tabelas, entrou Enderson Moreira. Mudança pra melhor ou pior?
Não cheirou nem fedeu. Ficou na mesma. Rápido balanço da
campanha de Moreira: 4 jogos, uma vitória, duas derrotas, um
empate. Alguém dentro do Pici está querendo ver a caveira do
Marcelo Paz. Adivinhem quem?

DUPLA PERFEITA

.

CAUCAIA não dormiu no ponto. Trouxe Ciel de volta, que
virou artilheiro da Fares Lopes, é a sensação do time e o dono da
bola. Como o Caucaia adora dar vez a veterano, está resgatando
Magno Alves, ele mesmo, do alto dos seus 45 anos. Garante
que corre 90 minutos e acréscimos sem botar a língua de fora.
Magnata é o jogador mais velho em ação no futebol brasileiro.

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

Em coletiva após a derrota
para o Atlético-GO por 2 a 0, no
domingo, o técnico do Fortaleza,
Enderson Moreira, sustentou
que a penalidade desperdiçada
pelo volante Juninho, quando
o jogo ainda estava empatado
sem gols, mexeu com o emocional dos jogadores e atrapalhou o
desempenho do Tricolor.
“A gente precisa, acima de
tudo, dar a volta (por cima)
nesses momentos. Acho que,
emocionalmente, a gente sente demais essa situação, precisamos reverter isso dentro
de campo, com postura ainda
mais aguerrida, ainda mais
competitiva. É o que a gente
tem insistido muito com eles”,
disse o comandante do Leão.
Apesar de serem dirigidas
especiﬁcamente ao lance desperdiçado e ao jogo contra o
Dragão, as palavras de Enderson encaixam para toda uma
realidade que o Fortaleza tem
mostrado em todo o Campeonato Brasileiro. Falta poder de
reação ao Tricolor.
Em 32 partidas disputadas no
Campeonato Brasileiro até aqui,
o Fortaleza não conseguiu virar
nenhum placar. Praticamente todas as vezes que o Leão saiu perdendo na Série A, saiu de campo
com as mãos abanando. As exceções foram nos duelos contra o
Goiás, no Castelão, e Santos-SP,
na Vila Belmiro. No primeiro,
o Esmeraldino saiu na frente e
acabou sofrendo o empate, mas
por ser um jogo em casa e contra
um adversário direto, o resultado não foi celebrado no Pici. Já o
resultado contra o Peixe foi visto
com melhores olhos.
O inverso, porém, não foi
sempre realidade. Das 12 vezes
em que abriu o placar, o Fortaleza sustentou a vitória em
oito. Cedeu o empate em dois
duelos (contra Grêmio-RS e Corinthians-SP) e a virada em outros dois jogos (diante de Athletico-PR e São Paulo). Pontos

ENDERSON Moreira cobrou capacidade de
reação dos jogadores do Fortaleza

preciosos que hoje, na reta ﬁnal
da competição, com o time lutando diretamente pela permanência, fazem bastante falta.
Além da reação, a falta de
ação também comprometeu
bastante o Tricolor nesta Série
A. Dos 11 empates que o time
possui na campanha, sete terminaram sem gols. O Fortaleza é o terceiro pior ataque do
certame (só ganha, por um gol,
de Goiás e Coritiba-PR). Em
contrapartida, deixou de ser a
melhor defesa há certo tempo
(perde para Internacional-RS,
Palmeiras-SP e Athletico-PR).
A cobrança de Enderson
Moreira para que o time não
se abata não será ouvida pelos
atletas pelo menos nos próximo
jogo, contra o Atlético-MG, em
Belo Horizonte (MG). O treinador, seu preparador físico, Edy
Carlos e o auxiliar técnico ﬁxo do
clube, Léo Porto, foram diagnosticados com Covid-19 e vão ﬁcar
dez dias afastados.
O elenco tricolor, então, já tem
algo a superar antes mesmo do
início da partida contra o Galo.
No jogo do primeiro turno, entre
ambos, no Castelão, o Fortaleza
saiu na frente e venceu por 2 a
1. As duas equipes têm interesses antagônicos pelos três pontos. O Leão quer fugir das últimas quatro posições, enquanto
o Atlético-MG mira seguir na
briga pelo título da Série A.

FORTALEZA

CAMPANHA NA
SÉRIE A 
Saiu na frente e ganhou
Goiás 1x3 Fortaleza
Fortaleza 3x0 RB
Bragantino
Fortaleza 1x0 Sport
Fortaleza 1x0
Internacional
Fortaleza 2x1 Atlético-MG
Fortaleza 2x0 Palmeiras
Botafogo 1x2 Fortaleza
Fortaleza 2x0 Santos
Saiu ganhando e cedeu
empate:
Grêmio 1x1 Fortaleza
Corinthians 1x1 Fortaleza
Saiu ganhando e cedeu
virada:
Athletico-PR 2x1 Fortaleza
Fortaleza 2x3 São Paulo
Saiu perdendo e perdeu:
Fortaleza 0x2 Athletico-PR
São Paulo 1x0 Fortaleza
Ceará 1x0 Fortaleza
Flamengo 2x1 Fortaleza
Fortaleza 0x1 Fluminense
Bahia 2x1 Fortaleza
Red Bull 2x1 Fortaleza
Fortaleza 0x2 Ceará
Sport 1x0 Fortaleza
Internacional 4x2 Fortaleza
Atlético-Go 2x0 Fortaleza
Saiu perdendo e empatou:
Santos 1x1 Fortaleza
Fortaleza 1x1 Goiás

QUINA Nº 5475
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LOTOFÁCIL Nº 2141
1 2 3 4 5 7 8 9
10 14 18 22 23 24 25

Partidas sem gols:
Fortaleza 0x0 Botafogo
Fortaleza 0x0 Atlético-GO
Cortiba 0x0 Fortaleza
Vasco 0x0 Fortaleza
Fortaleza 0x0 Corinthians
Fortaleza 0x0 Flamengo
Fortaleza 0x0 Grêmio

