Santos tenta até o fim mas só
empata
com
reservas
do
Athletico
Por:Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo)/08/09/2019
17:20O Santos empatou com o time reserva do Athletico-PR por 1 a 1
na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do
Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Braian Romero, na
etapa inicial, e Sánchez, de cavadinha em pênalti, nos
acréscimos.
O Peixe sentiu as ausências de Victor Ferraz (suspenso),
Evandro (machucado) e Jorge, Derlis e Soteldo (nas seleções do
Brasil, Paraguai e Venezuela, respectivamente). O Furacão
atuou melhor no primeiro tempo mesmo com os suplentes e contou
com várias defesas de Léo na etapa final para segurar o
empate.
Com o empate, o Alvinegro fica com 37, ainda em segundo, e a
dois pontos do líder Flamengo (mas com desvantagem de 12 de
saldo). O Athletico sobe para 26, na décima colocação.
O Santos voltará a campo para enfrentar justamente o Flamengo,
no Maracanã, domingo. O Furacão tem a ida da final da Copa do
Brasil contra o Internacional, quarta-feira, na Arena da
Baixada, e depois recebe o Avaí, no domingo, no fechamento do
turno.
O Santos acuou o Athletico-PR nos primeiros minutos. Com a
linha de defesa no meio-campo, o Peixe jogava solto e parecia
questão de tempo para abrir o placar. Parecia.
O Alvinegro teve grande chance aos sete minutos, quando o
goleiro Léo saiu jogando errado, Marinho dominou e chutou

forte, antes de Léo Pereira salvar de carrinho.
O Athletico adiantou as linhas, equilibrou a partida e passou
a jogar melhor. No minuto 27, Everton Felipe buscou o ângulo e
a bola passou perto. Aos 33, Everson fez duas grandes defesas
em chutes de Thonny Anderson e Vitinho. Na sequência, o Santos
sucumbiu.
Quando o placar marcava 41 jogados, Lucho González lançou
Thonny Anderson, o atacante girou sobre Aguilar e chutou
cruzado – Everson não alcançou e Braian Romero só empurrou.
Após sair atrás, o Santos buscou a reação e ficou perto com
Uribe, aos 45, e Jean Mota, 47. Léo fez duas boas intervenções
para salvar o Athletico.
O Santos voltou para o segundo tempo ainda desorganizado, mas
disposto a reagir na base do “abafa”. Aos oito minutos,
Gustavo Henrique cabeceou após escanteio e o goleiro Léo fez
mais uma defesa impressionante. No minuto 10, Jean Mota cruzou
e Uribe cabeceou perto da trave.
O Peixe seguiu em cima, mas continuava bem marcado pelo
Athletico. O Alvinegro abusou dos cruzamentos e viu Léo
continuar fazendo milagres.
Aos 32, Felipe Jonatan bateu cruzado e o goleiro espalmou. No
minuto 33, Lucas Veríssimo cabeceou e Léo se esticou inteiro
para defender. E quando o placar marcava 34, Uribe tentou e
Léo defendeu novamente. Ainda deu tempo do colombiano, aos 34,
cabecear sozinho por cima.
E no fim, a pressão funcionou. A arbitragem marcou pênalti em
Marinho após acionar o VAR. Sánchez, de cavadinha, converteu
aos 45. O Santos tentou a virada nos minutos finais, mas não
conseguiu. Empate na Vila Belmiro.
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