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31 de Março a 1 de Abril de 2018

VILA ELIMINADO NO PAULISTA, PEIXE AGORA VAI ENCARAR O ESTUDIANTES NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, FORA DE CASA

SEM MEDO!
‘Gosto da pressão’
LIBERTADORES. RENATO, UM DOS MAIS EXPERIENTES DO ELENCO SANTISTA,
PREVÊ DIFICULDADES NA ARGENTINA, MAS APOSTA NA FORÇA DO TIME
SANTOS
Gazetapress
@jornalovale

O Santos vai enfrentar o Estudiantes-ARG na próxima
quinta-feira, no estádio de
Quilmes. O campo tem capacidade para cerca de 30
mil espectadores, bem mais
acanhado do que o Ciudad
de la Plata, com 53 mil lugares. Para Renato, o alçapão
não será um problema para
o Peixe.
“Temos que jogar como jogamos nos dois jogos (contra o
Palmeiras), mostramos qualidade. No primeiro, não conseguimos aproveitar (e perdemos). No segundo, vencemos.
Agora é pensar na Libertadores, que é um campeonato à
parte. Sabemos da dificuldade contra o Estudiantes, um
estádio pequeno, acanhado,
mas Santos gosta de jogar sob
pressão. Então é trabalhar
para conseguir um bom resultado”, disse Renato, em entrevista à Rádio Santos.
“Sempre é complicado (jogar uma Libertadores). Não

tem jogo fácil, sabemos que é
será um jogo difícil, mas temos
que fazer o nosso jogo para
que a gente possa sair com um
bom resultado”, emendou.
Eliminado na semifinal do
Campeonato Paulista, o Peixe terá tempo para descanso
e treinamentos antes da decisão. Um desfalque certo é
Gabigol, suspenso após ser

expulso na vitória por 3 a 1
sobre o Nacional-URU.
RECUPERAÇÃO.

Depois de ser diagnosticado
com lesão no músculo posterior da coxa esquerda na semana passada, Léo Cittadini
iniciou o processo de transição
física na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Há chance

real do meia voltar ao Santos
já contra o Estudiantes, na próxima quinta-feira, em Quilmes,
pela terceira rodada da fase de
grupos da Libertadores.
O departamento médico do
Peixe acelerou o tratamento e
a resposta foi boa. Se não sentir dores, vai se juntar ao grupo no fim de semana. O prazo
de recuperação, inicialmente,
era de até três semanas. Uma
preocupação no alvinegro é
Lucas Veríssimo. Com virose, o
zagueiro nem foi ao CT e se recupera em casa. Se ele perder
mais treinamentos, é possível
que não reúna condições totais
para enfrentar o Estudiantes.
Rodrigão, que sofreu uma entorse de grau 1 no tornozelo direito na quinta, não deve viajar
para a Argentina. O tratamento
costuma durar entre uma semana e 10 dias.
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Experiência. O volante
Renato durante treino do
Santos no CT Rei Pelé
Ivan Storti/Santos FC

MINAS

Atlético recebe
o Cruzeiro no
primeiro jogo
HORTO. O Atlético recebe
o Cruzeiro neste domingo,
no Independências, às
16h, pelo jogo de ida
das finais do Mineiro. O
Cruzeiro, com melhor
campanha, joga por dois
empates. A volta será no
Mineirão, dia 8, às 16h.

RIO

Botafogo e Vasco
iniciam luta
no Engenhão
CARIOCA. Botafogo e

Vasco iniciam neste
domingo, às 16h, no
Engenhão, a final do
Campeonato Carioca.
O jogo de volta será no
Maracanã, dia 8 de abril,
com mando do Vasco.
que fazer final com
EE“Temos
estratégia. Não adianta
entrar como entramos
contra o Flamengo”
Jefferson
Goleiro do Botafogo

MIL
expectadores cabem no
estádio de Quilmes, na
Argentina, onde o Santos
vai pegar o Estudiantes

MORUMBI JOGADOR DO SÃO PAULO AINDA NÃO ESTÁ RECUPERADO E DIFICILMENTE JOGA PELA COPA DO BRASIL

Valdívia deve virar desfalque
GAZETAPRESS
O São Paulo se reapresentou
no Centro de Treinamentos
da Barra Funda e uma ausência em especial deu o primeiro indício da equipe que
deve ser escalada por Diego
Aguirre na partida da próxima quarta-feira, pela quarta
fase da Copa do Brasil, contra
o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Enquanto os
titulares apareceram apenas
para um trabalho físico, os
reservas treinaram com bola
e Valdívia sequer se apresentou no gramado. Ao que tudo
indica, meia-atacante deve ser
desfalque, lesionado.
Na partida decisiva diante
do São Caetano, ainda pelas
quartas de final do Estadual, o
camisa 21 não voltou do inter-

Lesionado. O
meia-atacante
Valdívia não deve
entrar em campo
contra o Furacão

Rubens Chiri/São Paulo FC.net

valo com uma lesão que, curiosamente, causou o primeiro
desconforto da torcida tricolor
com o recém-contratado treinador uruguaio. Sem saber do
ocorrido, os presentes no Morumbi não pouparam Aguirre,

que explicou o pedido de Valdívia para sair em sua entrevista
coletiva. Assim que confirmado
o estiramento na coxa esquerda, ficou determinado que o
jogador vindo por empréstimo
do Internacional não estaria à

disposição para o confronto
contra o Corinthians. Porém,
os indícios são de nova ausência na Arena da Baixada, já que
Valdívia segue no departamento médico sem retorno previsto
ao campo.
A expectativa da comissão
técnica é contar com o “cabeludo” para outro mata-mata
que o São Paulo terá já nestes
primeiros meses de temporada. No dia 12 de abril, a missão será na Argentina, contra
o Rosário Central, na estreia
pela Copa Sul-Americana, um
dos caminhos do tricolor para
voltar a Libertadores em 2019.
Reforço da atual temporada,
Valdívia reencontrou as boas
atuações com a camisa do
São Paulo. Em 11 jogos, são
dois gols, duas assistências e
uma rápida identificação com
a torcida.
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Grêmio tenta
driblar a ‘zebra’
na decisão
PORTO ALEGRE. O Grêmio
recebe o Brasil de Pelotas
domingo, às 16h, na Arena,
no jogo de ida das finais
do Gauchão. O Tricolor,
que não é campeão desde
2010, vai decidir no interior,
já que o adversário tem
melhor campanha.

