Ponte Preta vence o Coritiba
e alcança melhor campanha nos
pontos corridos
Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – Pela
última rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, a Ponte Preta
recebeu o Coritiba no Moisés Lucarelli. A Macaca despediu-se
do torneio com vitória de 2 a 0, e ainda alcançou uma marca
importante para a equipe.
Os gols foram marcados no segundo tempo, por William Pottker,
que se tornou o artilheiro da competição ao lado de Fred e
Diego Souza, e Ravanelli. Com a vitória, a Ponte terminou na
oitava colocação com 53 pontos, melhor campanha do time no
Brasileiro dos pontos corridos. O jogo ainda marcou a estreia
do técnico Felipe Moreira no comando da Macaca.
Já o Coritiba fechou com 46 pontos, na 15ª colocação. Com a
derrota e a vitória do Sport diante do Figueirense, o Coxa
ficou sem vaga na Copa Sul-Americana de 2017.
Antes do início do confronto, aconteceram homenagens à
Chapecoense, devido ao acidente aéreo com a equipe há quase
duas semanas. Crianças entraram em campo com o uniforme da
Chape, carregando bandeiras do time catarinense, do Brasil e
da Colômbia, país em que a aeronave caiu.
Além disso, foi respeitado um minuto de silêncio, e as duas
equipes vestiram camisas personalizadas com o escudo da
Chapecoense.
O jogo – Atuando em casa, a primeira boa chance foi da Ponte.
Aos dez minutos, os donos da casa chegaram com perigo, após
cobrança venenosa de falta de Ravanelli, mas Rafael Martins
salvou os visitantes. Dois minutos depois, Nino Paraíba cruzou
rasteiro, a bola queimou nas mãos do arqueiro do Coxa, mas o

goleiro fez a defesa.
A Ponte seguiu pressionando. Em rápido contra-ataque, a bola
chegou em William Pottker, na cara do gol. Porém, Rafael
Martins cresceu e tirou o gol do time paulista.
A melhor chance do primeiro tempo aconteceu aos 37 minutos, e
foi novamente da Macaca. Ravanelli recebeu dentro da área e
bateu para o gol. Rafael Martins desviou e quase Rhayner
alcançou no segundo pau para abrir o placar.
O arqueiro do Coxa estava em tarde inspirada, e defendeu o
chute rasteiro de Matheus Jesus, que tinha endereço certo. A
Ponte Preta seguiu pressionando, mas não conseguiu tirar o
zero do placar.
O segundo tempo começou agitado. Aos dez minutos, o árbitro
marcou pênalti de Rafael Martins em Pottker. O arqueiro acabou
sentindo no lance e foi substituído por William Menezes. Na
cobrança, Pottker colocou no fundo das redes, chegando a 14
gols no campeonato, empatado com Fred, do Atlético-MG e Diego
Souza, do Sport, como artilheiro da competição.
A Ponte seguiu pressionando e aumentou a vantagem aos 19. O
goleiro William Menezes saiu mal, e a bola sobrou para Nino
Paraíba que, na linha de fundo, cruzou na medida para
Ravanelli, que marcou o segundo dos donos da casa.
Com um resultado confortável, a Ponte tirou o pé, e o Coritiba
tentou pressionar. Entretanto, a equipe paranaense pecava nas
finalizações. Assim, a Macaca administrou o resultado e
garantiu a vitória.
“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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Santos joga sem inspiração e
não sai do empate com Gama na
Copa do Brasil
Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press) –
Ninguém vai poder alegar que o Santos não tentou todas as
alternativas que tinha disponíveis para sair com a vitória
diante do Gama, no Estádio Bezerrão, pela terceira rodada da
Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. O problema foi
que o futebol apresentado ficou bem abaixo do que a equipe tem
demonstrado na temporada. Desta forma, o resultado não podia
ser outro se não um empate por 0 a 0.
Sem contar com os titulares Zeca, Thiago Maia e Gabriel (na
seleção olímpica), além de Renato e Ricardo Oliveira
(poupados), faltou contundência para o Peixe e sobrou
disposição para o Gama, que mesmo sem atuar oficialmente nos
últimos dois meses, se entregou na marcação e conseguiu
sustentar o empate. Depois do apito do juiz, torcedores do
Gama brigaram entre si e a polícia teve que intervir para
separar a confusão.
Na próxima semana, as duas equipes voltam a se enfrentar, no
dia 27, na Vila Belmiro. O vencedor passará às oitavas de
final. Empate com gols classificará o Gama. Um novo 0 a 0
levará a definição para as penalidades. Antes disso, o Peixe
volta à campo para enfrentar o Vitória, no sábado, às 18h, em
Salvador, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
O JOGO – O Santos começou a partida com a posse de bola, mas
alternou toques cadenciados, sem pretensão de chegar ao
ataque. O Gama, por sua vez, tentava impedir que o Peixe

jogasse.
Com uma bola parada forte, os donos da casa até chegaram a
ameaçar o gol de Vanderlei em duas ocasiões. Somente depois de
20 minutos de jogo os santistas tentaram a primeira jogada
pelas pontas. Nesse momento, Leo Cittadini era a principal
figura da equipe, com presença no ataque e nas finalizações.
Com desempenho fraco, o Santos não correu riscos. Em
contrapartida, deu um ritmo lento ao jogo e deixou o tempo
passar. Em suma, o time teve a posse de bola e rodava no
ataque, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio
adversário.
Logo na volta do intervalo, aos dois minutos, o Santos teve a
grande chance de abrir o marcador, quando Copete, pela
esquerda, recebeu na área, tirou o goleiro da jogada e tocou
para Victor Ferraz escorar e Cittadini chutar forte, mas com
desvio de Pedrão.
O Peixe voltou para a etapa final diferente, com mais
velocidade e inversões de jogo. Aos quatro minutos, novamente
Copete pela esquerda, cortou para dentro e chutou rasteiro
para defesa de Maringá para escanteio.
Aos 14, em lance de extremo perigo, o Gama quase complicou a
vida do Santos, quando Roberto foi acionado na área, mas bateu
em cima de Vanderlei. Aos 23, Lucas Lima recebeu de frente
para o gol, mas finalizou para boa defesa de Maringá. Na
sobra, Rodrigão mandou para a rede, mas pelo lado de fora. Mas
o esboço de melhora se foi com o passar do tempo e o Santos
voltou a demonstrar um futebol com pouca inspiração.
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São Paulo classifica de forma
heroica
e
oitavas
está
definida
fFto-D’Alê brilha na vitória do River Plate -São Paulo, SP, 21
(AFI) – Acabou a Fase de Grupos da Copa Libertadores da
América. Com quatro representantes brasileiros – o Palmeiras
ficou no meio do caminho -, as oitavas de final chega com com
surpresas – Atlético Nacional e Toluca estiveram impecáveis -,
duas potências – os argentinos Bocas Juniors e River Plate,
além, claro, das equipes canarinhos – Corinthians e AtléticoMG vivem grande fase.
Último brasileiro a avançar, objetivo conquistado com o empate
por 1 a 1 com o The Strongest nesta noite, em La Paz, o São
Paulo, vice-líder do Grupo 1, com nove pontos, terá como
próximo adversário o Toluca, do México, que foi o líder do
Grupo 6, com 13. Com melhor campanha, os mexicanos terão a
vantagem de fazer o duelo de volta em casa.
Já o Corinthians, que na noite da última quarta-feira goleou o
Cobresal por 6 a 0, no Itaquerão, e fechou o Grupo 8 na
liderança isolada, com 13 pontos, irá encarar o Nacional, do
Uruguai, nas oitavas de final. Os uruguaios ficaram na viceliderança do Grupo 2, com nove pontos, um à frente do
eliminado Palmeiras.
Até os duelos desta quinta-feira, o Corinthians ainda tinha
uma chance de encarar o Deportivo Táchira, da Venezuela, nas
oitavas, mas isso só ocorreria se o Trujillanos vencesse o
River Plate, em Buenos Aires, no outro jogo da rodada final do
Grupo 1 – a equipe argentina venceu o confronto por 4 a 3 e

eliminou essa possibilidade.
Com melhor campanha, os corintianos terão a vantagem de
decidir em casa no duelo de volta com o Nacional. O mesmo vale
para o Atlético-MG, que terminou esta fase da Libertadores na
ponta do Grupo 5, com 13 pontos, e medirá forças com o Racing,
vice-líder do Grupo 3, com nove pontos.
Outro brasileiro garantido nas oitavas de final, o Grêmio terá
de decidir a sua sorte fora de casa no confronto de volta.
Vice-líder do Grupo 6, com 11 pontos, o time gaúcho terá pela
frente o Rosario Central, líder do Grupo 2, também com 11
pontos.
Atual campeão da Libertadores e líder isolado do Grupo 1, com
11 pontos, o River Plate pegará o Independiente del Valle, do
Equador, que foi segundo colocado do Grupo 5 e outro que somou
11 pontos nesta fase.
Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:
Atlético Nacional-COL x Huracán-ARG
Rosário Central-ARG x Grêmio-BRA
Atlético-MG x Racing-ARG
Toluca-MX x São Paulo
Pumas-MEX x Deportivo Táchira-VEN
River Plate-ARG x Independiente Del Valle-ECU
Corinthians-BRA x Nacional-URU
Boca Juniors-ARG x Cerro Porteño-PAR
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