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do Brasil.
MMCopa
Corinthians recebe o
Flamengo no jogo de
ida das oitavas de final
PÁG. 24

HORTO EMBALADO NO BRASILEIRÃO, ALVINEGRO PRAIANO TAMBÉM QUER FAZER BONITO NA NOVA FASE DA COMPETIÇÃO DE JOGOS MATA-MATA

PEIXE TENTA PARAR
O GALO EM MINAS
COPA DO BRASIL. SANTOS FAZ O
PRIMEIRO JOGO DAS OITAVAS DE
FINAL NA CASA DO ADVERSÁRIO
com as três vitórias seguidas
no Campeonato Brasileiro. No
entanto, a derrota para o PalGazetapress
meiras, no último domingo, evi@jornalovale
denciou que é necessário pouco
para o clima voltar a ficar agitaO Santos vem de um excelen- do. Ainda sem se firmar, o Atléte início no Campeonato Bra- tico recebe o Santos, na noite
sileiro. Comandado por Jorge desta quarta-feira, no IndepenSampaoli, o Peixe é o segundo dência, pela abertura das oitacolocado, com 10 pontos ga- vas de final da Copa do Brasil.
O Atlético bateu Avaí, em casa,
nhos, mesma pontuação do
Palmeiras. A equipe só está Vasco e Ceará, ambos fora. O
clima ficou mais tranatrás do rival Alviverde pelo saldo de
quilo com 100% de
gols. Agora, a ordem
aproveitamento no
é manter o embalo FOI O ANO
Campeonato Brasitambém na Copa em que o Santos leiro. Mas foi apenas
do Brasil. A compe- conquistou o
encontrar o Palmeitição aliás, tem sido título da Copa
ras, no Mineirão, para
a preferida de Ye- do Brasil pela
tudo voltar à tona e
ferson Soteldo, pois primeira e única tirar o sossego dos
atleticanos.
segundo o próprio, vez na história
Para o duelo contra
foi onde conseguiu
o Peixe, o Galo tem
render melhor com
a camisa do Alvinegro Praia- seu elenco todo a disposição.
no. No entanto, o venezuela- Resta então as dúvidas se Rono se disse aliviado com o gol drigo Santana fará modificamarcado no último domingo ções em relação ao último jogo.
contra o Vasco, o primeiro do A principal, inclusive, é saber
baixinho no Brasileirão.
quando o meia Cazares terá
“Consegui mostrar melhor nova chance na equipe, já que
meu futebol na Copa do Bra- está novamente a disposição.
sil e dar assistências, que eu
gosto muito. Mas acabei de
fazer um gol no Brasileiro e
FICHA TÉCNICA
estou mais tranquilo. Fico feliz em mostrar meu futebol e
mostrar que podemos brigar
por títulos”, afirmou o camisa 10 do Peixe.
Como de praxe, o mistério
ATLÉTICO-MG
SANTOS
predomina o time comandado
por Jorge Sampaoli. Ainda não
Victor; Guga,
Everson; Victor
se tem uma ideia clara de qual
Rever, Igor
Ferraz, Aguilar,
Rabello e Fábio
Gustavo Henrique
equipe irá a campo em Belo
Santos; Adilson,
e Jorge; Jean
Horizonte. Felipe Jonatan é o
Elias e Luan;
Lucas (Lucas
único desfalque, pois, já defenGeuvanio,
Veríssimo), Diego
Chará e Ricardo
Pituca e Jean Mota
deu o Ceará pela competição.
Oliveira
(Sasha); Sanchez,
Além disso, o goleiro Everson
Téc: Rodrigo
Rodrygo e Soteldo
Santana
Téc: Jorge
deve ser titular na vaga de VanSampaoli
derlei, pelo rodízio implementado pelo treinador argentino.
Árbitro: Rodrigo D’alonso Ferreira.
Pelo lado do Galo, parecia
Local: Estádio Independência, em Belo
Horizonte. Horário: 19h15
que a turbulência acabaria

BELO HORIZONTE

MATA-MATA.
O atacante Rodrygo
domina a bola durante
treino no CT Rei Pelé,
em Santos; Peixe
encara o Galo

2010

.

Ivan Storti/Santos FC

