
Inter tenta evitar pior
sequência desde 2016
DA REPORTAGEM

Enquanto trabalha por 
soluções ao time do Inter, 
Eduardo Coudet paga um 
preço pela queda de produ-
ção recente. O aproveitamen-
to da equipe no segundo se-
mestre desabou em relação 
ao apresentado antes do re-
cesso em função da pande-
mia do novo coronavírus. Há 
cinco jogos sem vencer, ten-
ta se recuperar para evitar a 
repetição de uma sequência 
incômoda. Em 2016, ano em 
que o Inter foi rebaixado para 
a segunda divisão do Cam-
peonato Brasileiro, chegou a 
sete partidas sem ganhar no 
fi m da temporada - a con-
tar dois compromissos com 
o Atlético-MG pela Copa do 
Brasil.

Depois da paralisação 
do futebol neste ano, os ri-
vais, em sua maioria, se tor-
naram mais qualifi cados. A 
“subida da régua” custou a 
inimizade com os números. 
O Colorado, que ostentava 
um aproveitamento de 71% 
e chegou a merecer elogios 
quando o futebol foi paralisa-
do, agora patina e apresenta 
52% depois da retomada das 
competições.

As razões para o desem-
penho abaixo do esperado 

são inúmeras, além dos ad-
versários. Lesões, suspensões, 
Covid-19, chegadas e saídas 
de atletas. Coudet disse al-
gumas vezes que o “grupo 
curto” é um entrave para este 
momento. Mas o treinador 
ainda se mantém fi rme ao 
esquema 4-1-3-2. Uma de 
suas ideias, a predileção pela 
saída de bola dos zagueiros, 
já não é uma prioridade. Ro-
drigo Moledo voltou a ser ti-
tular ao lado de Víctor Cuesta 
no empate em 0 a 0 com o 
América de Cali, na Colômbia, 
pela Libertadores. No empa-
te em 1 a 1 no Gre-Nal, Zé Ga-
briel estava suspenso. Para o 
embate com o Bragantino, 
na próxima quinta, ele volta a 
fi car à disposição, mas a ten-
dência é que Moledo perma-
neça na zaga. Na lateral-di-
reita, Coudet perdeu Saravia, 
que passou por uma cirurgia 
no joelho direito e só volta no 
ano que vem. Rodinei está 
recuperado após contrair Co-
vid-19, mas Heitor deu boa 
resposta no Gre-Nal 428.

Na esquerda, Moisés 
está afastado justamente 
por ter testado positivo para 
Covid-19. Uendel, com quem 
disputava posição, foi o titu-
lar no clássico do último fi nal 
de semana. Há ainda o ga-
roto Leo Borges, que atuou 
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Fernando Diniz precisa 
ajudar o São Paulo a vencer o 
Atlético/GO, nesta quarta (7). 
Qualquer resultado diferente 
poderá resultar em sua saída 
do comando tricolor.

O mundo dá voltas e o 
do futebol é ainda mais re-
dondo. Há um ano, Vagner 
Mancini deixou o São Paulo, 
quando entendeu ter sido es-
colhido como substituto de 
Cuca, depois de seu pedido 
de demissão, após derrota 
para o Goiás por 1 a 0.

Já havia uma mágoa 
anterior, porque o São Paulo 
viveu seu melhor momento 
em 2019 no período em que 
Mancini assumiu o posto in-
terinamente, enquanto Cuca 
se recuperava de problemas 
de saúde. 

Depois de classifi car o 
Tricolor para a semifi nal do 
Campeonato Paulista e de 
empatar o primeiro jogo do 
mata-mata com o Palmeiras, 

Cuca entendeu que já tinha 
condição física sufi ciente 
para assumir o São Paulo. 

Classifi cou-se com em-
pate por 0 x 0 no Allianz Par-
que e, depois, vitória nos pê-
naltis.

Mancini voltou para o 
cargo de coordenador, até a 
derrota para o Goiás e o pedi-
do de demissão de Cuca. 

No dia seguinte à saída, 
deu o treino da manhã e se 
preparava para dirigir o São 
Paulo contra o Flamengo, no 
Maracanã, quando soube de 
reunião da diretoria com par-
te do elenco. Pediam a che-
gada de Fernando Diniz.

Depois do anúncio ofi -
cial da chegada do novo téc-
nico, Mancini deixou claro 
que não tinha nada contra 
Diniz, mas, por dignidade, 
pediu para sair. 

Um ano depois, o en-
contro entre São Paulo e 
Atlético-GO pode determinar 
a saída de Diniz. Só há certe-
za de que isto não acontecerá 
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Titular nas duas últimas 
partidas do Santos, as vitó-
rias por 3 a 2 contra Olimpia 
e Goiás, o volante Jobson 
voltou a ganhar a confi an-
ça do técnico Cuca e espera 
continuar no time no clássi-
co contra o Corinthians, nes-
ta quarta-feira (7), às 18h, na 
Neo Química Arena.

Jobson superou uma 
“geladeira” de cinco jogos 
sem entrar em campo após 
uma atuação ruim ao ser 
improvisado como zagueiro 
diante do Atlético-MG. Em 
sua posição de origem, en-
controu espaço em meio aos 
desfalques e às variações táti-
cas de Cuca e tem agradado 
ao treinador.

O jogador de 26 anos 
tem atuado ao lado de Die-
go Pituca, pouco à frente da 
zaga, e infi ltra entre os defen-
sores para auxiliar na saída 
de bola do Santos. Diante do 
Goiás, foi de Jobson o passe 
entre as linhas de marcação 
para Lucas Braga sofrer o pê-
nalti que deu início à reação 
santista.

“Estou muito feliz com a 
oportunidade que estou ten-
do de mostrar meu futebol. 
Quero seguir contribuindo e 
ajudando meus companhei-
ros. Estou à disposição do 
professor e tenho certeza que 
ele sabe da minha capacida-
de. O Santos merece brigar 
por títulos e quero fazer par-
te disso, honrar essa camisa 
como nossa torcida merece”, 
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A liderança do Atlético-
-MG no Brasileirão está com 
cinco pontos de vantagem 
em relação a Internacional e 
Palmeiras. E ela poderá ser 
ainda mais dilatada em rela-
ção ao Colorado, já que o Galo 
tem um jogo a menos (12 na 
13ª rodada). O bom momen-
to refl ete a diferença do ano 
passado. O time de Sampa-
oli já tem os mesmos pontos 
que a equipe de 2019 somou 
durante todo o 1º turno.

Na última edição dos 
pontos corridos, o Atlético 
teve oito vitórias, três empa-
tes e oito derrotas ao fi m das 
19 rodadas da primeira eta-
pa. Era o 9º colocado, com 27 
pontos. Agora, são 9 vitórias 
e três derrotas, com um jogo 
atrasado contra o Athletico-
-PR da sexta rodada. Em re-
lação aos gols, a campanha 
atual já é melhor do que a do 
1º turno de 2019.

A ofensividade do Galo, 
capaz de virar jogos - como 
foi contra o Vasco neste do-
mingo - produziu 25 gols em 
12 jogos. Mais de dois gols 

por partida em média. Foram 
apenas 24 gols em 19 jogos 
do Brasileirão de 2019.

Desses 25 gols, sete fo-
ram marcados pelo atacante 
Keno apenas nas últimas três 
apresentações. É o artilheiro 
da equipe no ano e no Bra-
sileirão, que tem Marinho (8) 
e Thiago Galhardo (10) como 
principais goleadores.

Por falar no ano passa-
do, dados curiosos que tor-
nam a campanha de Jorge 
Sampaoli no Santos em 2019 
parecida com o caminho do 
Atlético-MG nestas 13 pri-
meiras rodadas. A diferença 
é o desfecho, o Galo quer ser 
campeão, contra o vice do 
Peixe.

No ano passado, o San-
tos era o líder com 12 jogos 
realizados. Na 12ª rodada, o 
time paulista venceu o Avaí 
em casa por 3 a 1, estando na 
primeira colocação. Em 2020, 
o Atlético, em casa, venceu 
o Grêmio por 3 a 1 na 12ª ro-
dada. Na rodada seguinte, o 
Santos (2019) goleou o Goi-
ás por 6 a 1 e se manteve na 
ponta. O Atlético faz 4 a 1 no 
Vasco e fi ca na liderança.
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Coudet tenta recolocar o Inter no caminho das vitórias

Técnico corre o risco de demissão se perder para o Atlético-GO hoje

Jobson em ação contra o Goiás

Vasco sofreu na mão do Atlético de virada

EM QUEDA. Colorado tinha 71% de aproveitamento no 1º semestre e agora aparece com 52% de rendimento

O MUNDO DÁ VOLTAS

Mancini saiu do São Paulo
para a chegada de Diniz...

SANTOS

Jobson supera “geladeira”
e ganha confi ança de Cuca

EM 12 JOGOS

Atlético-MG iguala 
pontos e supera
gols feitos no 1º 
turno do BR-2019
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disse Jobson.
Com a grave lesão sofri-

da por Sánchez, que passará 
por cirurgia após romper um 
ligamento do joelho esquer-
do, Jobson pode ganhar cada 

vez mais espaço no Peixe. 
Diante do Corinthians, o San-
tos ainda não contará com 
Arthur Gomes, suspenso, que 
também vinha atuando no 
meio de campo.

contra o América de Cali. O 
primeiro volante, uma peça 
estratégica no esquema de 
Coudet, também inspira cui-
dados. Homem de confi ança 
do técnico, Damián Musto 
voltou a prejudicar o time ao 
ser expulso novamente con-
tra o Grêmio. A lógica é que 
Rodrigo Lindoso ganhe sequ-
ência. Johnny sofreu uma le-
são muscular na coxa direita 
e Rodrigo Dourado, que pas-
sou por duas cirurgias no joe-
lho esquerdo, segue sem pre-
visão de volta aos gramados.

Em meio a este cená-
rio, se é verdade que tem o 
terceiro melhor ataque do 
Brasileirão com 17 gols em 13 
jogos, o Colorado tem mar-
cado pouco ultimamente. 
Nos últimos cinco jogos, só 
balançou as redes em duas 
oportunidades. Esta sequên-
cia, aliás, é sem vitória. São 
três empates e duas derrotas 
no período, entre Brasileiro 
e Libertadores. Coudet não 
corre risco de demissão, mas 
o período sem triunfos já cus-
tou o cargo de antecessores. 
Odair Hellmann foi demitido 
no ano passado após o quar-
to compromisso longe dos 
três pontos, a derrota por 1 a 0 
ao CSA. Já Guto Ferreira caiu 
em 2017 também depois da 
quarta partida sem vitória, ao 

empatar em 1 a 1 com o Vila 
Nova no Beira-Rio, pela Série 
B. Em busca da retomada e 

melhora de aproveitamen-
to, o Inter volta a campo na 
quinta, quando duela com o 

Bragantino às 20h, no Nabi 
Abi Chedid, em Bragança 
Paulista.

se o Tricolor ganhar em casa, 
o que é o resultado mais pro-
vável. 

Em caso contrário, de vi-

tória do Dragão, não estranhe 
nem sequer se o São Paulo 
cogitar o retorno de Mancini 
ao Morumbi.
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