Em despedida, Internacional
leva gol no fim e empata com
o Paraná
O Internacional perdeu a chance de fazer a sua melhor campanha
da história dos pontos corridos. Neste domingo, o Colorado
ficou no empate em 1 a 1 contra o Paraná, no Durival Britto,
em Curitiba. O resultado faz com que os comandados de Odair
Hellmann fiquem em terceiro lugar, com 69 pontos. Dessa forma,
acabou desperdiçando a oportunidade de ter a sua melhor
performance no torneio nacional.
Ao longo dos 90 minutos, a partida foi um misto de poucas e
muitas emoções. No primeiro tempo, as equipes produziram quase
nada, e o placar zerado se mostrou justo. Na etapa final, o
Inter abriu o placar com Jonatan Álvez, teve boas chances, mas
não matou o jogo. Esforçado, o Tricolor foi premiado com um
gol aos 46 minutos, Jhonny Lucas foi quem anotou.
Após o apito final, a equipe gaúcha foi até a torcida para
agradecer o apoio. Os fãs, por sua vez, reconheceram a
excelente campanha do Internacional, que depois de voltar para
a primeira divisão fez um belo Campeonato Brasileiro. O
resultado também faz com que o Colorado feche em terceiro
lugar e vá direto para a fase de grupos da próxima edição da
Libertadores.
A primeira boa chance foi do Internacional. Em descida pela
direita, a bola foi cruzada na área, buscando Wellington
Silva. Mas Jesiel apareceu para fazer o corte. Foi a única boa
jogada da partida até a metade do primeiro tempo.
Aos 25, o Inter teve a sua melhor chegada até o momento. Rossi
chegou bem em jogada pela linha de fundo e bateu cruzado. Dois
minutos depois, Camilo arriscou de fora da área, que passou à
esquerda do gol de Richard. Esta foi a primeira finalização do

Colorado.
Sem nada a perder, o Tricolor assustou aos 32 minutos. Andrey
foi lançado, conseguiu dominar e tirar a marcação, mas chutou
com força e sem direção. A bola subiu muito, sem assustar
Marcelo Lomba.
Os comandados de Odair Hellmann voltaram a assustar em jogada
de Rossi. Após invadir a área, o atacante serviu Jonatan
Alvez, e de fora da área o atacante bateu para fora do gol com
a perna esquerda. Foi a última jogada do morno primeiro tempo
que acabou zerado.
Nico López, entra, resolve e Inter vence
Aparentemente, na etapa complementar as equipes resolveram
jogar, pois logo a um minuto, o lanterna chegou com perigo. Em
cruzamento na área, Andrey subiu sozinho para cabecear, Lomba
defendeu.
Dois minutos mais tarde, os gaúchos responderam com Jonatan
Álvez, que driblou Richard, ficou sem ângulo e tentou o
cruzamento para dentro da área. A defesa do Tricolor fez o
corte com um chutão. Em seguida, Kessley fez linda jogada, mas
acabou finalizando de forma pífia.
Nico López entrou aos 17 minutos de partida, três minutos
depois, saiu o gol do Internacional. O artilheiro uruguaio
escapou pela esquerda, tirou a marcação e cruzou no pé de
Jonatan Álvez só escorar para o fundo das redes.
Tentando fechar o Brasileirão com dignidade, o Paraná voltou a
chegar. Juninho deu passe de calcanhar para Felipe Augusto,
que arriscou, mas parou em Marcelo Lomba. O Colorado respondeu
com Álvez, que bateu cruzado, porém, a bola subiu demais.
Felipe Augusto mais uma vez tentou em finalização forte. A
redonda desviou, traiu Lomba, mas para a sorte do goleiro foi
pela linha de fundo. Até que no último lance do confronto,

Jhonny Lucas conseguiu marcar, após grande jogada individual e
deixar tudo igual em 1 a 1.
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