Lucas Lima volta a cutucar
Palmeiras após classificação
nos pênaltis
Titular durante os 90 minutos no empate em 2 a 2 com o
Palmeiras, no tempo regulamentar, Lucas Lima se soltou na
internet depois de o Peixe levar a melhor nos pênaltis.
Assim como já havia feito há algumas semanas, quando o Verdão
caiu na Libertadores em razão de uma combinação desfavorável
de resultados, Lucas Lima voltou a cutucar o rival com o
suporte do Twitter, uma das redes sociais em que o jogador é
ativo.
Se, após a desclassificação na Libertadores, Lucas Lima
desejou uma boa sexta com “muito, mas muito mais alegria” aos
seus seguidores, após a vitória na semifinal deste domingo,
publicou mais um comando em seu canal: “Bate no peito e diz:
oitava
final
seguida!
#maximorespeito
#peixao
#santossempresantos”, escreveu.
A frase do meio-campista pode ser interpretada em tom
provocativo já que o “bate no peito” foi uma marca registrada
por Zé Roberto logo no início de 2015, ainda sob o comando de
Oswaldo de Oliveira. Na ocasião, antes da estreia no
Paulistão, Zé Roberto pregou um discurso motivacional aos
companheiros, ainda no vestiário, e pediu que batessem no
peito, uns dos outros, declarando que o “Palmeiras é grande”.
Antes de ir ao Twitter para brincar com os seguidores, Lucas
Lima relevou as provocações, garantindo que é coisa do jogo, e
que preferia gastar o tempo com sua torcida e seus colegas.
“Vou só comemorar junto com a minha torcida, mas sempre
respeitando a equipe e grandeza do Palmeiras. Isso é mais pela
imprensa e parte da torcida. Mas como falei, vou comemorar com

a minha torcida e deixar a deles de lado”, disse ainda dentro
de campo.
Bate no peito e diz.. OITAVA FINAL SEGUIDA!! #maximorespeito
#peixao #santossempresantos
— Lucas Lima (@lucaslima) 24 de abril de 2016
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