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PALESTRA VERDÃO VIVE DIAS DE TURBULÊNCIA NA TEMPORADA E TENTA A REAÇÃO NO TORNEIO NACIONAL DIANTE DA TORCIDA NESTE FIM DE SEMANA

MELHOR DO BRASIL
Diretoria aposta em Cuca
CAMPEONATO BRASILEIRO. VERDÃO
VOLTA A CAMPO NO DOMINGO DE
MANHÃ, QUANDO RECEBE O VITÓRIA
cado para o comando de ataque. Ao defender o treinador,
Alexandre Mattos justificou a
Gazetapress
iniciativa de explorar atletas
@jornalovale
em funções inusitadas.
“O Cuca não mudou em nada o
jeito de ser. Ouvi falar que inO técnico Cuca concederia ventou. Ele é criativo e é isso
entrevista após o treina- que faz dele um dos melhores
mento realizado pelo Pal- do Brasil. Dizer que inventou
meiras na Academia de Fu- porque colocou o Mina de centebol durante a manhã desta troavante é não refletir sobre
sexta-feira, mas Alexandre o que é o Cuca há 20 anos. Já
Mattos pediu a palavra. An- usou Jorge Henrique de ala no
tes de conversar com a im- Botafogo e o Leonardo Silva
prensa por mais de
de centroavante no
uma hora, o direAtlético-MG”, lemtor de futebol debrou o dirigente.
fendeu o trabalho JOGOS
Sexto colocado com
do treinador.
é o que ainda
19 pontos ganhos no
“Desde quarta-fei- resta para
Campeonato Brara, começou um o Palmeiras
sileiro, o Palmeiras
processo que tan- até o final do
segue vivo na Copa
to conhecemos no Campeonato
Libertadores (oitavas
Brasil: perde um Brasileiro
de final) e na Copa
jogo, todo amor e
do Brasil (quartas de
respeito pelo profinal), situação que é
fissional acabam. É impres- suficiente para a diretoria mansionante. Se não mudar isso, ter o respaldo a Cuca, recontranão vamos conseguir enten- tado no começo de maio.
der nunca o famoso 7 a 1. O
Cuca, na minha opinião, é o AGENDA.
melhor treinador do Brasil,
Neste domingo, o Verdão reatual campeão brasileiro”, cebe o Vitória, às 11h, no Aladvogou Mattos.
lianz Parque, pela 14ª rodada
Cuca fez uma série de mu- do Brasileirão. O Palmeiras
danças no time durante o tenta reagir após a derrota em
último Derby e usou jogado- casa para o Corinthians, na
res em posições diferentes, quarta-feira, quando na oporcomo o zagueiro Mina, deslo- tunidade abriu 16 pontos de

SÃO PAULO
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Disputa. Os jogadores
Borja e Gabriel Furtado
(D), durante treino, na
Academia

Agência Palmeiras/Divulgação

vantagem sobre o alviverde.
Se não quiser ficar ainda mais
longe dos líderes, o Verdão
precisa buscar a vitória contra um adversário que também está em crise, levou uma
goleada em casa do Vasco por
4 a 1 na última quarta-feira e
atualmente é o antepenúltimo
colocado, dentro da zona de
rebaixamento, com apenas 12
pontos somados.

.

19

PONTOS
já foram conquistados pelo
Palmeiras até agora em
13 rodadas disputadas no
Campeonato Brasileiro

ITAQUERA CORINTHIANS LIDERA O CAMPEONATO BRASILEIRO COM TRANQUILIDADE

Timão teve apenas dois
lesionados em 13 rodadas
SÃO PAULO
Além de liderar e nadar de braçadas até agora no Campeonato Brasileiro, o Corinthians
ainda tem mais um número a
seu favor: em 13 rodadas, teve
apenas dois jogadores vetados
da equipe por lesão.
Pablo e Balbuena foram os
únicos a ficarem de fora por
esse motivo. Pablo, aliás,
fica também de fora do jogo
contra o Atlético-PR neste
sábado, às 19h, na Arena de
Itaquera, pela 14ª rodada.

“É muito pelo trabalho que
fazemos dentro e fora de campo. É o trabalho no bastidor,
aquele que torcida e jornalista
não conseguem ver porque fazemos internamente, de força
e potência. Aí, depois, fazemos
em campo como se fosse uma
transferência”, disse o preparador físico do clube, Walmir
Cruz, ao site ‘Meu Timão’.
“O futebol hoje exige que a
parte física seja apurada, então,
a gente conseguiu achar um
ponto de equilíbrio nas partes
técnica, tática e física através
dos resultados”, afirmou.

.

Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Sem lesões. Marquinhos
Gabriel durante treino do Timão

LOCAL

FICHA TÉCNICA

DISPARIDADE

campeão brasileiro, o
B Atual
Palmeiras viu o Corinthians
abrir 16 pontos de
vantagem após a derrota
da última quarta-feira
TRÊS FRENTES

Palmeiras, além do
B OBrasileirão,
também
se divide entre a Copa
do Brasil e a Copa
Libertadores da América
PRESTÍGIO

do momento de
B Apesar
instabilidade, a diretoria
do Palmeiras fez questão
de prestigiar o trabalho do
técnico Cuca

PALMEIRAs

VITÓRIA

Fernando
Prass; Mayke,
Mina, Dracena
e Juninho
(Egídio); Tchê
Tchê, Bruno
Henrique
(Felipe Melo) e
Guerra; Dudu,
Róger Guedes
e Willian
Téc: Cuca

Fernando
Miguel; Patric,
Alan Costa,
Wallace e
Geferson; Renê
Santos, Yago,
Cleiton Xavier e
Carlos Eduardo;
David e André
Lima
Téc: Alexandre
Gallo

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
- RJ (CBF). Local: Allianz Parque.
Data: Domingo, 16 de julho de
2017. Horário: 11h

