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MORUMBI CLUBE POSSUI O PIOR ATAQUE ENTRE OS OITO PRIMEIROS COLOCADOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO

MAIS CONFIANÇA
Solução no Tricolor

CASO NEYMAR

Najila Trindade
é indiciada por
três crimes
AÇÃO. A Secretaria de

BRASILEIRÃO. GOLEIRO TIAGO
VOLPI DESTACA A NECESSIDADE DE
RECUPERAÇÃO DO SÃO PAULO

Defesa. Tiago Volpi
durante treino no CT
da Barra Funda

estive lá. Mas agora sei que todos os jogadores estão se doando ao máximo”, iniciou o jogaGazetapress
dor em coletiva de imprensa.
@jornalovale
O Tricolor possui o pior ataque
dentre os oito primeiros coloO São Paulo é o quinto coloca- cados do campeonato. Além da
do do Campeonato Brasileiro, ausência de um repertório ofencom 31 pontos conquistados, sivo, o time contou com divermas um fator que chama aten- sos desfalques e chegou, inclução, não apenas nas três ro- sive, a jogar sem um atacante
dadas sem balançar as redes, contra o Grêmio. A boa notícia
é que Pablo e Pato,
é a quantidade de
artilheiros da tempogols feitos até agora, 20 tentos, quase
rada e se recuperana metade da produ- PONTOS
do de lesões, devem
retornar no próximo
ção ofensiva do lí- foram
compromisso do cluder Flamengo (com conquistados
41). Para o goleiro pelo São Paulo
be, contra o CSA, no
Tiago Volpi, porém, até agora no
domingo.
existem dois moti- Campeonato
“O grupo está retorvos para acreditar Brasileiro
nando de uma forma
na recuperação da
completa agora, esequipe: retorno da
pero que esse númeconfiança e de alguns jogado- ro possa aumentar (de gols). A
gente tem confiança em todo o
res lesionados.
“É questão de confiança. Ela plantel. A gente vem dessa sevai voltar por tudo que aconte- quência de três jogos sem vitóceu e vem acontecendo. Não rias e gols, mas a confiança no
tenho dúvida nenhuma que a grupo segue a mesma. Espero
bola vai começar a entrar. É que contra o CSA a gente possa
muito difícil eu opinar sobre voltar a somar os três pontos”,
o ataque dos outros anos, não completou.

SÃO PAULO

Segurança Pública divulgou
concluiu inquéritos nos
quais Neymar era acusado
de estupro. A Polícia Civil de
São Paulo inidiciou Najila
Trindade por extorsão,
denunciação caluniosa e
fraude processual.

BRASILEIRÃO

Rafinha veta
euforia no
Flamengo
RIO. Neste sábado, às 17h, o

Flamengo tem pela frente
o Santos, em confronto
direto na briga pelo título.
O Rubro-Negro vem
empolgando sua torcida,
mas de acordo com o lateral
Rafinha, é momento de
segurar a euforia.

31

experiência que
EE“Pela
tenho, sei que devemos
ter muito cuidado no
futebol. A euforia tem
que ficar do lado de fora”
Rafinha
Lateral-direito do Flamengo

.

Érico Leonan/sãopaulofc.net

VILA IDEIA É TER 50% DOS JOGOS EM SANTOS E OUTROS 50% EM SÃO PAULO DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO

Santos cogita enfrentar
o Grêmio no Pacaembu
GAZETA PRESS
O presidente do Santos, José
Carlos Peres, cogita enfrentar o Grêmio no Pacaembu,
pela 20ª rodada, no início do
segundo turno. A partida, a
princípio, está marcada para
o dia 21 (sábado), às 21h.
Peres conversará com o técnico Jorge Sampaoli sobre a
possibilidade. Se o jogo diante do Grêmio não for em São
Paulo, a ideia é subir a serra
para receber o CSA. dia 29
(domingo), pela 22ª rodada.
“Pode ser (Grêmio, no Pacaembu), mas dependemos
da concordância do Sampaoli. Ideia é manter os 50% entre Santos e São Paulo”, disse
Peres, à Gazeta Press.

Mando. José Carlos Peres concedendo
entrevista coletiva no CT Rei Pelé
Ivan Storti/Santos FC

A CBF havia permitido o Pacaembu apenas para as nove
primeiras rodadas do Brasileirão, mas, de acordo com o presidente Peres, o estádio está
liberado até dezembro deste
ano, mesmo sem a iluminação
mínima exigida (800 lux) - o
espaço alcança só 600 lux.
“Liberado até o fim do ano.
Jogamos o ano passado inteiro
no Pacaembu com essa iluminação”, resumiu o presidente.
Os custos para o aluguel no
Pacaembu ainda são os mesmos
- 23% da renda total, nas contas
da diretoria. O processo de concessão ainda não foi concluído.
O Consórcio Patrimônio venceu
o leilão pela administração nos
próximos 35 anos, mas pediu
mudanças no estatal e não confirmou o pagamento.
O Santos tem 22 jogos como
mandante em 2019 - 11 na Vila
Belmiro e outros 11 no Pacaembu. Marcar partidas no
Morumbi é uma possibilidade
discutida pelo Peixe. No geral,
a média de público na temporada é de 13.179.

.

COPA DO BRASIL

Athletico faz
primeiro jogo
contra o Inter
CURITIBA. Athletico-PR

e Internacional fazem o
primeiro jogo da final,
nesta quarta às 21h30,
na Arena da Baixada.
Atrás do título inédito, o
Furacão chega embalado
após as classificações
sobre Flamengo e Grêmio.

