24

Terça-feira, 12 de Junho de 2018

MORUMBI SÃO PAULO ENTRA EM CAMPO EMBALADO PELO TRIUNFO FORA DE CASA SOBRE O ATLÉTICO-PR, NO ÚLTIMO SÁBADO, EM CURITIBA

Bom momento. Jogadores durante
treino no CT da Barra Funda
Rubens Chiri/sãopaulofc.net

DESPEDIDA
Última antes da Copa
BRASILEIRÃO. SÃO PAULO ENCARA
O VITÓRIA ANTES DA PARADA E
TENTA SE MANTER PERTO DA PONTA
SÃO PAULO
Gazetapress
@jornalovale

O São Paulo se despede de
seu torcedor na noite dessa
terça-feira, contra o Vitória,
no Morumbi. O confronto
válido pela 12ª rodada do
Campeonato Brasileiro é o
último compromisso antes
da pausa por causa da Copa
do Mundo, e o grande objetivo do tricolor é assistir ao
Mundial pelo menos no G4.
Assumir a vice-liderança seria a ‘cereja no bolo’.
A partida está marcada para
às 21h30 e pode deixar o time
de Diego Aguirre a três pontos do líder Flamengo, que no

dia seguinte enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque.
Além disso, fechar o primeiro semestre no pelotão
de cima pode ser fundamental para a ambição do clube
na retomada do Brasileirão,
isso porque o primeiro desafio pós-Copa será justamente
contra o Flamengo, dia 18 de
julho, fora de casa. Na mesma
semana, o tricolor terá Corinthians e Grêmio pela frente.
Ou seja, vencer o Vitória no
Morumbi é crucial. Dessa forma, é óbvio que o treinador
uruguaio mais uma vez não
irá abrir mão de seu mistério
na escalação.
“A gente não sabe quem vai
iniciar, mas independente de
quem jogar a gente espera fazer
um grande jogo, repetir as boas

atuações em casa, para encostar no líder, que é o Flamengo”,
comentou o zagueiro Bruno Alves, na véspera do jogo.
Do outro lado, depois de bater a Chapecoense, e arrancar
um bom empate diante do
Corinthians, em Itaquera, o
Vitória quer manter o embalo.
Para isso, a equipe treinada
por Vagner Mancini tentará um
bom resultado diante do Tricolor, fora de casa.
Para a partida, o treinador
não poderá contar com Kanu,
suspendo pelo terceiro cartão
amarelo e Aderllan, que pertence ao clube do Morumbi.
Com 20 gols sofridos, o Rubro
Negro passou intacto na defesa nas duas últimas partidas, e
vai buscar não ser vazado pela
terceira vez seguida no Brasileirão para passar a parada da
Copa do Mundo, longe da zona
de rebaixamento, o que seria
importante, visando ter uma
maior tranquilidade na preparação no período do Mundial.

DE FORA.

O São Paulo anunciou na
tarde dessa segunda a suspensão do vínculo com o lateral/
ala Régis. O contrato entre
atleta e clube não foi rescindido, mas o jogador está liberado das atividades. A nota
oficial não entra em detalhes,
apenas explica que o período
será utilizado para o jogador
“resolver questões de ordem
pessoal”. Régis chegou ao
São Paulo em março, após
se destacar no Paulista pelo
São Bento e, até agora, fez 10
jogos com a camisa tricolor,
sem ter marcado nenhum gol.
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DE JULHO
é a data do retorno do
São Paulo ao Campeonato
Brasileiro após a parada
para a Copa do Mundo

Com o contrato suspenso, o
polivalente jogador de 28 anos
não receberá salário durante esse afastamento, apesar
do clube se comprometer no
apoio ao “problema familiar”.

.

FICHA TÉCNICA

São Paulo

Vitória

Sidão; Éder
Militão, Anderson
Martins, Bruno
Alves e Reinaldo;
Jucilei e Hudson;
Petros (Liziero),
Nenê e Lucas Fernandes; Everton;
Diego Souza
Téc: Diego
Aguirre

Elias;
Cedric,
Ramon, Bruno
Bispo e Jeferson;
Lucas Marques,
Rodrigo Andrade,
Rhayner; Wallyson, Neilton e
André Lima
Téc: Vágner
Mancini

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de
Oliveira (MG). Local: Morumbi.
Horário: 21h30

