Palmeiras perde para o Santos
e vê Flamengo encostar
Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Sérgio Barzaghi/Gazeta Press) –
O Santos colocou, de vez, fogo no Campeonato Brasileiro. Na
noite deste sábado, em uma lotada Vila Belmiro, o Peixe
recebeu o líder Palmeiras e fez valer o apoio de sua torcida
para vencer o clássico, por 1 a 0, com gol do atacante
colombiano Jonathan Copete, em duelo válido pela 33ª rodada da
competição.
Com o resultado, o Palmeiras perdeu uma invencibilidade que
durava 15 rodadas, se mantém com 67 pontos e, pior, vê a
distância para o segundo colocado Flamengo, que mais cedo
empatara com o Atlético-MG, diminuir para cinco pontos. Já o
Santos, agora com 61, ultrapassa o Galo e entra no G3, o trio
de equipes que se classificam de modo direto para a Copa
Libertadores da América 2017.
Agora, o Santos volta a campo no próximo sábado, às 21 horas
(de Brasília), para enfrentar a Ponte Preta, em Campinas. O
Palmeiras, por sua vez, recebe o Internacional no dia
seguinte, no Palestra Itália, às 17 horas, quando tentará
buscar a reabilitação.
Clássico disputado, mas Verdão melhor
Os primeiros quinze minutos do clássico foram de intensa
disputa e alguns lances ríspidos. Logo na saída de jogo, Dudu
roubou bola de Victor Ferraz no meio e passou para Gabriel
Jesus, que avançou e arriscou da meia-lua. O chute, contudo,
saiu fraco e o goleiro Vanderlei caiu no chão para defender. O
Santos respondeu com dois cruzamentos perigosos pela esquerda,
mas que a defesa palmeirense afastou bem.
Mesmo atuando fora de casa, o Verdão apresentava postura de
mandante ao controlar as ações ofensivas no início do

confronto. Tanto que o Peixe só foi chegar com perigo aos 20
minutos, quando Luiz Felipe aproveitou rebote de cruzamento e
concluiu com força e rasteiro. No entanto, Vinicius Silvestre
foi bem em seu primeiro teste e realizou firme defesa.
.A resposta alviverde veio no lance seguinte. Com forte
marcação no meio-campo, o Palmeiras roubou a bola com Moisés,
que passou para Allione na direita. O argentino avançou e
cruzou à meia altura para Gabriel Jesus, que não contava com a
interceptação providencial de Vanderlei, evitando com um tapa
o que seria o primeiro gol do jogo.
Jean, aos 27 minutos, teve a última grande chance de gol na
primeira etapa. O lateral, que atuou como meio-campista,
recebeu ótimo lançamento de Mina e saiu na cara de Vanderlei
pela direita. Novamente, o arqueiro santista caiu bem para
defender. Até o intervalo, ambas as equipes pouco criaram em
termos de jogadas. Muito em função da forte marcação sobre
Dudu e Lucas Lima, principais armadores do duelo.
Peixe volta com tudo e tira o zero do placar
Ao contrário do que se passara na primeira etapa, foi o Peixe
que começou melhor a segunda. Logo aos quatro minutos, o
colombiano Copete perdeu grande chance ao bater por cima do
gol após receber cruzamento perfeito de Zeca pela esquerda.
Depois disso, o ritmo continuou intenso, mas o mesmo não
acontecia com as oportunidades de gol. À ambas as equipes não
faltavam disposição e organização tática, porém os erros de
passes atrapalhavam na construção de jogadas. Pelo lado
palmeirense, Dudu e Moisés eram bem marcados, enquanto Lucas
Lima e Jena Mota estavam apagados pela parte santista.
Até que o Peixe decidiu ir com tudo para cima. E a estratégia
deu certo. Victor Ferraz ganhou de Zé Roberto na direita e
cruzou à meia altura para o meio da área. Vinicius Silvestre
cortou de soco, a bola voltou na perna de Vitor Hugo e sobrou
para Copete empurrar para a rede: 1 a 0 para o Santos, aos 22

minutos.
Na busca pelo empate, o técnico Cuca lançou mão de seus
jogadores reservas. Colocou Leandro Pereira, Rafael Marques e
Cleiton Xavier, tirando Fabiano, Allione e Dudu,
respectivamente.
Na base do abafa, o Palmeiras subiu ao ataque, mas sem nenhuma
organização ofensiva não conseguiu ameaçar a meta de
Vanderlei. Coube ao Santos segurar a pressão e apostar nos
contra-ataques, que só não culminaram em mais gols por conta
dos erros de passes. Assim, o Peixe encerrou uma
invencibilidade do Verdão de 15 rodadas.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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