Corinthians perde, mas fica
com
vaga
na
Copa
SulAmericana
O Corinthians voltou a ser derrotado como visitante nessa
edição do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o revés foi por 1
a 0, para o Grêmio, em Porto Alegre. Uma despedida melancólica
de 2018 para o campeão do Brasileirão de 2017 e atual campeão
Paulista. Se serve de consolo, o Timão acabou ficando com a
última vaga para a Copa Sul-Americana, graças aos seus 44
pontos, que lhe renderam uma 13ª colocação depois de 38
rodadas. Já Tricolor Gaúcho chegou aos 66 pontos e confirmou
seu quarto lugar na tabela de classificação, suficiente para
lhe colocar diretamente na fase de grupos da próxima Copa
Libertadores da América.
A despedida da temporada corintiana pode ter encerrado a
passagem de Jair Ventura pelo clube alvinegro. Foram nove
derrotas, seis empates e apenas quatro triunfos. Fábio Carille
já acertou seu retorno e deve ser anunciado nos próximos dias.
A tônica do Corinthians sonolento nos minutos iniciais se
repetiu na tarde desse domingo. O primeiro tempo no Sul foi
totalmente controlado pelos gremistas, que ditaram o ritmo com
um futebol envolvente e vistoso. A marcação frouxa e distante
dos corintianos facilitou.
Assim, o gol parecia questão de tempo, e não demorou.
Tabelando pelo miolo da zaga alvinegra, o tricolor chegou até
Cássio. Jael foi o último a tocar na redonda antes de correr
para o abraço.
Everton, então, começou a se destacar. À vontade, inspirado e
ciente da fragilidade do adversário, o Cebolinha causou um
verdadeiro furdunço na defesa rival. Em dois lindos lances, o
atacante mandou a bola na trave do Corinthians e depois viu

Henrique evitar o que seria um golaço, com direito a dribles
em sequência em Fagner, Gabriel e Léo Santos.
Na segunda etapa, o Timão melhorou, o Grêmio descansou e o
jogo perdeu velocidade e interesse. Everton seguiu
atormentando seus marcadores, mas as chances reais de gol não
aconteceram mais.
Apesar de, enfim, ter se encorajado a atacar, o Corinthians
novamente sofreu com a falta de criatividade e a ausência de
um centroavante nato. Ficou apenas na intenção.
Nos minutos finais, deu tempo para Danilo entrar e fazer seu
último jogo com a camisa corintiana após nove temporadas
seguidas. Foi a última homenagem ao ídolo de uma Era de glória
da equipe paulista, que em 2019 tentará reencontrar o caminho
das vitórias.
Nem mesmo a confirmação da vaga à Copa Sul-Americana serviu
para qualquer tipo de comemoração pelos corintianos. Os
gremistas, por outro lado, ao menos se deram por satisfeitos
com a vaga no G4, que confirma o time direto na fase de grupos
da Libertadores 2019.
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