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ÁRBITRO SE ATRAPALHA NA RÚSSIA
O ÁRBITRO COLOMBIANO WILMAR ROLDÁN FOI PROTAGONISTA DE UMA TRAPALHADA NA VITÓRIA POR 3 A 1 DA ALEMANHA SOBRE CAMARÕES
ONTEM, PELA FASE DE GRUPOS DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES. ELE DEU AMARELO PARA SIANI, DE CAMARÕES, MAS A PANCADA FOI DADA POR
MABOUKA. AVISADO PELO AUXILIAR, ELE DEU VERMELHO PARA SIANI. DEPOIS DE 4 MINUTOS, CORRIGIU E EXPULSOU MABOUKA.

zzBRASILEIRÃO

SUBINDO

Palmeiras vence a Ponte em Campinas e emplaca 3º triunfo seguido no Brasileirão
Futura Press

O

Palmeiras derrotou a Ponte Preta por
2 a 1, ontem, no Moisés Lucarelli, em
Campinas, e conquistou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. De quebra, o
time alviverde entrou na zona de classificação
para a Libertadores ao atingir os 16 pontos,
agora ficando dez atrás do líder Corinthians.
Já a equipe campineira estacionou nos 14
pontos e desperdiçou oportunidade de entrar
no grupo dos primeiros colocados.
Os três gols saíram nos minutos finais do
primeiro tempo. Guerra foi o destaque do Palmeiras em Campinas. O venezuelano marcou
os dois gols, deu uma boa assistência para
uma chance desperdiçada por Roger Guedes
e liderou o meio-campo. O gol da Ponte foi
marcado por Lucca.
Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o
Grêmio, no sábado, às 16 horas, no Allianz
Parque. A diferença entre os dois times, após
os resultados da rodada, é de seis pontos. No
domingo, a Ponte Preta encara o Avaí, às 19h,
na Ressacada, em Florianópolis.
O resultado tirou os 100% de aproveitamento da Ponte jogando no Moisés Lucarelli
neste Brasileirão. A equipe vinha de quatro
vitórias atuando em seu estádio: Sport (4 a
0), São Paulo (1 a 0), Chapecoense (3 a 2) e
Cruzeiro (1 a 0). Já o Palmeiras não vencia o

GUERRA FEZ
A DIFERENÇA
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CAMPINAS

adversário em Campinas desde 2013, quando
fez 2 a 1, pelo Campeonato Paulista.
Palmeiras e Ponte Preta travaram um primeiro tempo equilibrado e os três gols saíram
nos minutos finais. Aos 40, Tchê Tchê fez
belo lançamento para Guerra, que entrou na
área e tocou na saída de Aranha.
A torcida palmeirense, porém, comemorou apenas por dois minutos. Aos 42, Lucca
recebeu passe da entrada da área e acertou um
belo chute de fora da área no canto esquerdo
de Fernando Prass.
Três minutos após sofrer o empate, o Palmeiras ficou à frente no placar novamente.
Em bela triangulação do ataque na entrada da
área, Erik tocou de calcanhar e deixou Guerra
livre para chutar no canto esquerdo de Aranha.
Na segunda etapa o Palmeiras se fechou e
esperou por uma boa oportunidade de contra-ataque, o que não aconteceu. Bem postado na
defesa, também não levou sustos e Fernando
Prass não fez nenhuma defesa importante.
No final do confronto os ânimos esquentaram. Rodrigo chutou a bola na direção de
Borja após a marcação de uma falta e recebeu
o cartão vermelho. Minutos depois, Renato
Cajá e Tchê Tchê trocaram agressões bem à
frente do árbitro Wagner Reway e também
acabaram expulsos.

FICHA TÉCNICA
zzPONTE PRETA

zzPALMEIRAS

Aranha; Nino Paraíba,
Rodrigo, Marllon e João
Lucas; Fernando Bob, Elton
(Felipe Saraiva) e Renato
Cajá; Claudinho (Léo Artur),
Lucca e Emerson Sheik.
Técnico: Gilson Kleina.

Fernando Prass; Mayke,
Mina, Luan e Juninho; Gabriel
(Fabiano), Tchê Tchê e Guerra (Borja); Róger Guedes,
Willian e Erik. Técnico: Cuca.

1X2

GOLS - Guerra, aos 38, Lucca, aos 40, e Guerra, aos 45 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Wagner Reway (MT). PÚBLICO - 5.523 pagantes. RENDA - R$ 141.840,00.
LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

zzCOPA DAS CONFEDERAÇÕES

Chile enfrenta Portugal e Alemanha pegará México

O

Chile será o adversário de Portugal na semifinal da Copa das Confederações. Na tarde de ontem em
Moscou, a seleção sul-americana ficou no
empate de 1 a 1 com a Austrália e teve
de se contentar com a segunda posição do
Grupo B.
O primeiro posto ficou com a Alemanha, que no mesmo horário em Sochi passou por Camarões por 3 a 1, com gols de
Demirbay e Werner (duas vezes) Os alemães terminaram com sete pontos, contra

cinco dos chilenos. A atual campeã mundial, que joga o torneio com o um time B,
enfrentará o México em busca da vaga na
final.
O Chile entrou em campo até certo
ponto relaxado, uma vez que até um tropeço por 1 a 0 seria suficiente para assegurar a classificação.
Apesar de dominar as ações na primeira etapa, o Chile tinha dificuldades para
concluir. A única chance mais clara foi
em um chute de Vidal antes dos 15 mi-

nutos. Em que pese a limitação técnica, a
Austrália batalhava muito e marcava forte, muitas vezes exagerando na força.
Em uma chegada esporádica ao ataque,
entretanto, os australianos abriram o placar. Após receber um bom passe e ficar na
cara de Bravo, Troisi só tocou por cima de
Bravo para inaugurar o marcador aos 42
do primeiro tempo.
Na segunda etapa, o jogo ficou aberto
pois mais um gol valeria a classificação
da Austrália. Mas o Chile acordou. Mais

presente no campo do adversário, conseguiu chegar ao empate aos 22 minutos em
uma finalização de Marcelo Rodríguez,
que havia entrado no intervalo.
O gol deu ânimo aos chilenos e a equipe criou mais umas três boas chances de
gol, mas não conseguiu sair do empate.
A primeira semifinal da Copa das Confederações será na quarta-feira, em Kazan, às 15h (de Brasília) com Portugal x
Chile. No mesmo horário na quinta-feira,
em Sochi, a Alemanha pega o México.

