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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Internacional
elimina
o
Cruzeiro e faz final da Copa
do Brasil com Athlético
Por:Lance
(foto:
Ricardo
Duarte/assessoria/arquivo)/04/09/2019 22:37 – O Internacional é o segundo finalista da
Copa do Brasil 2019. O time gaúcho venceu com facilidade do
Cruzeiro por 3 a 0, gols de Guerrero, duas vezes, e Edenílson,
encerrando o sonho azul de chegar à terceira final da
competição mata-mata.
A equipe do Sul do Brasil irá encarar o Athletico-PR, que
eliminou o maior rival do colorado, Grêmio. Os mandos de campo
da final, que se inicia na próxima semana, será decidido nesta
quinta-feira, em sorteio na CBF. Será uma decisão inédita na
história do torneio.

Ao Cruzeiro, resta o Brasileiro, onde terá de fugir
contra o rebaixamento após fazer uma de suas piores
no ano, com erros dentro de campo, da equipe, e na
mexer e posicionar os atletas de Rogério Ceni, que
caro ao time celeste.

da briga
partidas
forma de
custaram

Começo bom, mas chances perdidas
O time mineiro teve bom início de partida e chegou a ameaçar o
gol do colorado em pelo menos três oportunidades. Mas, a
pontaria não foi boa o suficiente para sair do primeiro tempo
com um gol na frente do Internacional. O castigo viria ainda
na primeira etapa.
A defesa do Cruzeiro permitiu que o Inter trabalhasse a bola
próxima à sua área, em seguida sobrou para D´Alessandro, que
cruzou entre os zagueiros celestes para Guerrero abrir o
placar. O caminho da classificação gaúcha estava aberto.
Erro de Rogério Ceni na mexida
Logo no início do segundo tempo, Dedé sentiu um problema
muscular e não pôde retornar para a etapa final de jogo. Ao
invés de colocar um jogador da posição Rogério Ceni , Léo
estava no banco de reservas, o treinador da Raposa optou por
Ariel Cabral no meio de campo, recuando Henrique para a zaga.
O resultado foi muito ruim, pois o ataque colorado levava
vantagem em quase todas as jogadas, já que o veterano volante
não mostrou muito cacoete na posição de zagueiro.
Apatia em campo
O segundo tempo do Cruzeiro foi fraco, sem força ofensiva,
frágil na defesa, o que obrigou Ceni a tentar recompor o meio
de campo com a entrada de Éderson. Fred entrou no lugar de
Pedro Rocha, mas pouco pode fazer com o isolamento na grande
área colorada.
Paolo Guerrero, o nome do jogo, se “vinga” da Raposa

Em 2017, quando ainda jogava pelo Flamengo, o peruano Guerrero
viu o título da Copa do Brasil escapar justamente para o
Cruzeiro, em disputa de pênaltis. Naquela ocasião, o atacante
teve uma chance de dar o caneco ao Fla, mas a bola não entrou.
Em novo encontro com o time mineiro, Guerrero foi à forra,
marcando os dois gols colorados, com o segundo sendo uma
pintura, mostrando que ainda é um grande centroavantes do
futebol brasileiro, tendo a chance de dar o título da Copa do
Brasil para o Inter depois de 27 anos.
Terceira derrota em 2019
O Cruzeiro não teve sorte com o Internacional nesta temporada.
Em três encontros, todos com vitória gaúcha. Dois triunfos na
Copa do Brasil e um no Brasileiro.
Fim de papo. Inter na final da Copa do Brasil
Edenílson saiu na cara do gol de Fábio e com um belo toque de
cobertura, enterrou de vez qualquer chance azul de seguir na
competição mata-mata. O gol do volante simbolizou o nível de
jogo apresentado pela Raposa: muito abaixo do que se esperava
para uma decisão deste porte.
Próximos compromissos
O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, contra o Grêmio,
domingo, 8 de setembro, às 11h, no Independência. O Colorado
vai receber o São Paulo no sábado, 7 de setembro, às 19h. no
Beira-Rio.
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Luan marca, e reservas do
Grêmio vencem o Athletico em
Porto Alegre
Por:Gazeta Esportiva (foto: (Lucas Uebel/assessoria)
-24/08/2019 18:14/ – Os reservas do Grêmio venceram o
Athletico-PR por 2 a 1 na tarde deste sábado, na arena em
Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os
gols do Tricolor foram marcados por Luan e Thaciano. O Furacão
fez com Rony.
O Grêmio abriu o placar logo no início do jogo e soube
neutralizar as melhores jogadas dos visitantes, que tiveram a
bola, mas com pouco espaço. Especulado na Atalanta (ITA), Luan
teve boa atuação, assim como Diego Tardelli.
Com a vitória, o Tricolor subiu para a 11ª colocação, com 21
pontos. O Furacão caiu para nono, com 22. O Grêmio voltará a
jogar pela Libertadores da América contra o Palmeiras na
terça-feira, no Allianz Parque. Na ida, os gaúchos perderam
por 1 a 0 em casa. O Athletico terá o próximo desafio diante
do Ceará, sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Athletico teve a posse de bola (63%) e as melhores chances
claras de gol (4), mas foi o Grêmio quem terminou o primeiro
tempo com a vantagem.
O Tricolor abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Thaciano
aproveitou a saída errada do Furacão e deixou Luan sozinho
para deslocar Santos.
O gol cedo fez os reservas gremistas esperarem o contraataque, enquanto o Athletico. O goleiro Júlio César fez
importantes defesas em finalizações de Rony e Marcio Azevedo.
SEGUNDO TEMPO
O Athletico voltou para a etapa final ainda mais ofensivo e
empatou logo aos dois minutos, quando Marcelo Cirino ganhou de
Paulo Miranda em velocidade, cruzou para trás e Rony chutou de
primeira, de voleio. Um voleio na arena.
O Grêmio, porém, reagiu rápido. Galhardo recebeu na direita,
cruzou e Thaciano cabeceou para vencer Santos. Um gol e uma
assistência para o meio-campista ex-Santos.
O Tricolor voltou a defender bem e teve grande chance de
sacramentar a vitória aos 24 minutos, quando Patrick, em seu
primeiro lance, sofreu pênalti de Marcio Azevedo. Santos
encaixou a cobrança de Diego Tardelli.
Nos minutos finais, o Grêmio conseguiu controlar o jogo para
garantir a vitória e quase ampliou com Patrick. O Athletico
não teve forças para reagir.
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