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Campeão do turno, São Paulo 
lidera e sobra no Brasileirão

O São Paulo foi a 41 pontos, 
abrindo três de vantagem sobre 
o Inter, quatro para o Flamengo 
e cinco para o Grêmio, conquis-
tando o título simbólico do pri-
meiro turno. Não é pouca coisa. 
Desde que o Brasileirão passou 
a ser disputado por pontos corri-
dos, quem vira a metade inicial 
do torneio na liderança termi-
nou campeão em 12 das 15 edi-
ções – nas outras três, ficou com 

o vice.
De cara, o que chama a aten-

ção: São Paulo e Inter não estão 
envolvidos em mais nenhuma 
competição, ao contrário de Fla-
mengo (Libertadores e Copa do 
Brasil) e Grêmio (Libertadores). 
O Atlético-MG, com 33, é ou-
tro que não tem nenhum outro 
torneio com o qual se preocu-
par, ao contrário do Palmeiras, 
também com 33, mas que vem 

O Santos está em Bue-
nos Aires para iniciar 
a briga por uma vaga 

nas quartas de final da Liber-
tadores. Hoje às 21h45 o Peixe 
enfrenta o Independiente, em 
Avellaneda. Gabigol falou so-
bre a fase do Santos, que ten-
ta embalar a terceira vitória 
consecutiva sob comando do 
técnico Cuca. O camisa 10 va-
lorizou as últimas atuações do 
Peixe e afirmou que o time tem 
de manter a mesma pegada na 
Libertadores.

“A gente tem jogado bem, 
mas é claro que a vitória apa-
receu contra o Cruzeiro e con-
tra o Sport, que fomos muito 
bem. O importante é manter 
essa pegada, essa vontade, e 
conseguir ter a posse de bola 
aqui, que é algo muito difícil, 
para conseguir sair vencedor. 
É outra competição, é mata

-mata. Temos de tentar sair 
daqui vivos para o próximo 
jogo, que é em casa”, disse

O Santos realizou as cinco 
trocas permitidos na lista de 
inscritos para o mata-mata. 
O gringos Carlos Sánchez, Br-
yan Ruiz e Derlis González en-
traram na relação. Para o due-
lo de terça-feira, Cuca trouxe 
22 atletas para a Argentina.

“A nossa resposta tem de 
ser dentro de campo. Agrade-
cemos a torcida pelo carinho e 
apoio. A gente se sente muito 
acolhido e quando está todo 
mundo junto fica bem melhor. 
Agora é dar a resposta dentro 
de campo, correr por eles e 
pela gente”, comentou o cami-
sa 10.

O principal desfalque para 
Cuca é o zagueiro Luiz Felipe, 
diagnosticado com lesão mus-
cular de grau 2 na coxa es-

Santos quer manter 
boa fase contra o 
Independiente

querda. Com isso, a dupla de 
zaga será formada por Lucas 
Veríssimo e Gustavo Henri-
que.  Uma escalação provável 
é a seguinte: Vanderlei; Victor 
Ferraz, Lucas Veríssimo, Gus-
tavo Henrique e Dodô; Alison, 
Carlos Sánchez e Diego Pituca 
(Bryan Ruiz); Rodrygo, Gabi-
gol e Bruno Henrique. O duelo 
de volta contra o Independien-
te está marcado para o dia 28, 
terça-feira da próxima sema-
na, no Pacaembu.

“A confiança é a mesma 
de sempre. Com a vitória 
tudo fica melhor, tudo ajuda. 
A confiança e a vontade são 
as mesmas. É um jogo muito 
importante. A gente espera ir 
muito bem. Vamos aproveitar 
para descansar hoje, amanhã 
treinar para terça-feira estar 
muito bem e conseguir a vitó-
ria”, emendou o atacante.

Santos volta à Libertadores com gringos em alta e melhor sequência em três meses de temporada
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coense passou longe de ser sua 
melhor na temporada. O time 
comandado pelo técnico Diego 
Aguirre ficou boa parte do con-
fronto em seu campo de defesa 
e deu bastante espaços para os 
catarinenses chegarem ao gol. 
Apesar disto, o Tricolor demons-
trou controle emocional e força 
necessária para conseguir a vi-
tória e se isolar ainda mais na 
liderança do Brasileirão.

Hoje às 21h45, na Argentina, o time paulista inicia briga por 
uma vaga nas quartas de final da Taça Libertadores de 2018


