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Atento a armas do River, Athletico
busca segunda taça internacional
DA REPORTAGEM

O Athletico tenta escre-
ver mais um capítulo vito-
rioso na sua história. Cam-
peão da Sul-Americana em 
2018, o clube vai atrás do se-
gundo título internacional a 
partir desta quarta-feira (22), 
20h30, na Baixada - o Fura-
cão recebe o River Plate pela 
Recopa. Tiago Nunes exalta 
o “momento especial”.

A Recopa reúne o cam-
peão da Sul-Americana e o 
campeão da Libertadores 
do ano anterior. São dois jo-
gos. A partida de volta será 
no dia 30, uma quinta-feira, 
às 20h30, no Monumental. 
Para conquistar o título, o 
Athletico analisa todas as ar-
mas do River Plate.

“É uma equipe que gos-
ta demais de duelar fisica-
mente, principalmente com 
seus dois atacantes (Suarez 
e Pratto). Mas é uma equipe 
também que gosta da posse 
de bola, tem a maior posse 
da Libertadores. Vai ser um 
grande jogo. E é um ingre-
diente único para uma tem-
porada maravilhosa. Talvez 
nem os torcedores mais 
otimistas imaginassem que 
a gente iria disputar tantos 
jogos contra River e Boca no 
mesmo ano”.

Além da imposição fí-
sica e da posse de bola, o 
River Plate tem outras vir-
tudes. Tiago Nunes destaca 
as armas ofensivas e a velo-
cidade. O River usa o 4-4-2 
como base, com variações no 

meio-campo. O time conta 
com nomes como Ignacio 
Fernandez, Palcios, De La 
Cruz, Matías Suárez e Pratto.

“O River Plate é uma 
equipe muito vertical, uma 
equipe que joga com dois 
atacantes infiltrados toda 
hora, chega com cinco ou 
seis jogadores de trás, uma 
equipe muito veloz, mui-
ta competitiva. A gente não 
enfrentou uma equipe com 
essa característica este ano 
ainda. Talvez nem do ano 
passado para cá a gente te-
nha enfrentado uma equipe 
com tanta qualidade e com 
tanta competitividade”.

“É uma das melhores 
equipes da América do Sul, 
tem um grande treinador 
(Marcelo Gallardo), e a gen-
te vai ter que ter uma impo-
sição física e técnica muito 
grande para conseguir supe-
rá-los”, concluiu o treinador.

CAMPEÕES
Desde o início da Re-

copa Sul-Americana, em 
1989, o Brasil já conquistou 
o caneco 10 vezes: São Paulo, 
Inter e Grêmio (duas vezes), 
além de Santos, Corinthians, 
Cruzeiro e Atlético-MG. En-
tre 1999 e 2002 ela não foi 
disputada. Em 1991, o Olim-
pia-PAR foi campeão auto-
maticamente por levantar as 
taças da Libertadores e Su-
percopa no ano anterior. O 
maior campeão segue sendo 
o Boca Juniors, com quatro 
conquistas.

MOMENTO ESPECIAL | Campeão da Sul-Americana de 2018, Furacão pega o River Plate pela Recopa
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GRÊMIO

Luan sofre estiramento e vira baixa

PALMEIRAS

Gustavo Scarpa pode retornar
para jogo com Sampaio Correa

SÃO PAULO

Pior mandante da Série 
A no ano, e Santos 
lidera aproveitamento
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Meia-atacante não entra em campo hoje 

Peixe tem 12 vitórias em 14 jogos sob seus domínios

DA REPORTAGEM

Além do início ruim no 
Brasileirão, o Grêmio vê o 
departamento médico acu-
mular problemas. Após a 
derrota por 2 a 1 para o Ce-
ará no domingo, o técnico 
Renato Gaúcho revelou dois 
contratempos: Luan e Kan-
nemann se tornaram baixas 
para a sequência de jogos.

Kannemann machucou 
a lombar durante o empate 
sem gols com o Corinthians, 
em 11 de maio. Após passar 
por exames, ficou detectada 
a gravidade do problema. 
“O Kannemann deu uma bi-
cicleta contra o Corinthians 
e sentiu as costas. Não pode 
treinar. Ele estava suspenso 
e ficará parado umas três se-
manas”, revela o técnico.

Já o meia-atacante so-
freu um problema muscular 
na coxa, ao qual o alijou da 
viagem ao Ceará. Por outro 
lado, Maicon, que também 
ficou fora, integrará o grupo 
que enfrenta o Juventude na 
quarta, pela Copa do Brasil. 
“Luan está com estiramento. 
Já o Maicon fica à disposi-
ção”, disse o treinador.

O prazo choca-se com a 
parada do Brasileirão para a 
disputa da Copa América. O 
último jogo do Tricolor está 
marcado para o dia 12 de ju-
nho, quando o time enfren-
ta o Botafogo no Engenhão, 
no Rio de Janeiro. Resta a 
resposta do departamento 
médico quanto aos estados 
de Paulo Miranda, Diego 
Tardelli e Jean Pyerre. O trio 
participou de um coletivo 

DA REPORTAGEM

Dois dias após a gole-
ada sobre o Santos, no úl-
timo sábado, o Palmeiras 
se reapresentou na Acade-
mia de Futebol na tarde de 
segunda-feira, quando Feli-
pão iniciou a preparação da 
equipe para a estreia alviver-
de na Copa do Brasil. E com 
Gustavo Scarpa em campo. 
Recuperado lesão no tendão 
da perna direita, Scarpa par-
ticipou do aquecimento, que 
teve clima bastante descon-

DA REPORTAGEM

O São Paulo está a dois 
pontos do líder Palmeiras 
no Brasileirão, mas tem o 
pior aproveitamento como 
mandante entre os 20 clu-
bes da Série A em 2019. San-
tos, com 88%, Cruzeiro, com 
87%, e Palmeiras, com 83%, 
são os melhores. O Tricolor 
conquista aproximadamente 
49% dos pontos disputados 
em casa – incluindo jogos no 
Pacaembu e no Morumbi.

Especificamente no 
Morumbi, embora esteja in-
victo em oito jogos, o apro-
veitamento do São Paulo em 
seu estádio é de 50% na tem-
porada. No Pacaembu, em 
cinco partidas, o número cai 
para 46,6%.

Nesta quarta (22), con-
tra o Bahia, pelo jogo de ida 
das oitavas de final da Copa 

no sábado para saber se terá 
condições de suportar o due-
lo em Caxias do Sul.

À espera de alternativas 
do departamento médico, o 
Grêmio começa a caminha-

traído entre os atletas.
Ausente das partidas 

contra Atlético-MG e Santos, 
o meia-atacante pode ficar 
novamente à disposição da 
comissão técnica, que traba-
lhou novamente nesta terça-
-feira na Academia antes da 
viagem para São Luís, no 
Maranhão, onde o Verdão 
enfrenta o Sampaio Corrêa, 
nesta quarta (22), às 18h15, 
pelo confronto de ida das 
oitavas de final do torneio 
mata-mata.

Depois utilizar os titu-

do Brasil, o São Paulo fará 
o último duelo no estádio 
antes da paralisação para a 
Copa América. O Morumbi 
receberá três partidas do tor-
neio de seleções.

Em comparação com 
os três rivais, o Santos ga-
nhou 88% dos pontos, o Pal-
meiras 83%, e o Corinthians 
60%. Na tabela geral da Série 
A, o Santos lidera como me-
lhor mandante, o Palmeiras 
é o terceiro, e o Corinthians 
o 18º lugar.

Em 2019, o São Paulo 
teve três treinadores dife-
rentes em praticamente três 
meses: André Jardine, Vag-
ner Mancini e Cuca, atual 
comandante. No começo da 
temporada, o São Paulo foi 
eliminado pelo Talleres na 
primeira fase da Copa Liber-
tadores e perdeu a final do 
Paulistão para o Corinthians.
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GEORREFERENCIADA com área de 329,7482 Has (Trezentos e vinte e nove hectares, setenta e quatro ares e oitenta e dois centiares), denominada 
“FAZENDA SANTA CLARA VII”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.042,36 metros.  Matrícula 1977. 
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lares em dois jogos seguidos, 
nas vitórias sobre Atlético-
-MG e Santos, Felipão pode 
mudar a equipe no Mara-
nhão. Além do rodízio, o 
treinador deve dar descanso 
para parte do time pensan-
do também no Campeonato 
Brasileiro.

O jogo contra o Botafo-
go, válido pela sexta rodada 
do torneio nacional, será no 
próximo sábado, em Brasília. 
Ou seja, serão mais dois dias 
de preparação até o confron-
to diante da equipe carioca.

da na Copa do Brasil nesta 
quarta-feira. A partida diante 
do Juventude será disputada 
às 20h30, no Alfredo Jaconi. 
No Brasileirão, o time volta 
a campo apenas no sábado, 

quando recebe o Atlético-
-MG na Arena, às 18h30. 
Passadas cinco rodadas, o 
Tricolor segue na zona de 
rebaixamento, em penúlti-
mo, com apenas dois pontos.


