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Neymar decide vitória no Campeonato Francês

Divulgação

Lúcio no Gama

Neymar, poupado no meio da semana em partida pela Copa da França,
voltou a jogar pelo PSG ontem. O atacante fez o único gol do jogo e
ainda chutou duas bolas na trave, sendo decisivo para o time de Paris
que venceu, fora de casa, o Toulouse. Na próxima quarta-feira (14), o
time de Paris vai ao Santiago Bernabeu encarar o Real Madrid no jogo de
ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Único pentacampeão em atividade, o zagueiro Lúcio prestes a completar
40 anos, no dia 8 de maio, está no Gama para a disputa do Campeonato
Candango depois de ficar 13 meses sem clube. O seu último time foi o
FC Goa, da Índia. Depois de passagens sem sucesso por São Paulo, onde
foi afastado, e Palmeiras -onde teve o contrato rescindindo ao final de
uma temporada-, o jogador insiste em continuar na carreira.

PAULISTÃO

Thiago Calil/Estadão Conteúdo

TUDO IGUAL
Gabigol marca em reestreia, mas Santos empata
com Ferroviária por 2 a 2 em Araraquara

Gabriel comemora seu gol
durante partida contra
Ferroviária no estádio da
Fonte Luminosa

Em duelo que
marcou a reestreia
de Gabigol com a
camisa do Santos,
o time alvinegro teve dificuldades e ficou no empate por
2 a 2 com a Ferroviária neste
sábado (10), em Araraquara.
O camisa 10 aproveitou
a chance para balançar as redes pela primeira vez desde
que retornou ao Santos, sendo
um dos principais nomes da
equipe do litoral paulista no
confronto.
Além de Gabigol, Eduardo Sasha fez o outro tento
santista, enquanto Luan e Léo
Castro anotaram os gols da
Ferroviária na Arena da Fonte
Luminosa. O Santos chegou
aos oito pontos no Campeonato Paulista após seis rodadas,
pior marca entre os quatro
grandes na competição. São
duas vitórias, dois empates e
duas derrotas até o momento.
A Ferroviária, por sua vez,
continua na lanterna do Grupo
C e na briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Já o Santos lidera a chave
D, apesar de ter só dois pontos
a mais que o rival. Na próxima

rodada, a equipe da Vila Belmiro recebe o São Caetano, às
19h30, em casa. A Ferroviária
atua novamente na Fonte Luminosa, contra o Santo André.
O JOGO
O Santos abriu o placar
logo no início, aos 28 minutos do primeiro tempo. Daniel
Guedes emendou cruzamento
do lado direito do campo para
Eduardo Sasha, que completou de cabeça no canto esquerdo da meta adversária.
A Ferroviária deixou tudo
igual aos 18 da etapa complementar. Em contra-ataque,
Wellinton Junior arriscou arremate cruzado, e o atacante

Léo Castro cchegou antes de
David Braz para empatar o
confronto.
Pouco depois, o Santos
retomou a dianteira no placar.
Daniel Guedes passou pelos
adversários e deixou Gabigol
em condições de marcar. O
atacante deixou o zagueiro
Luan para trás e bateu no canto direito de Tadeu.
Contudo, aos 31 minutos,
a Ferroviária empatou mais
uma vez. Velicka cobrou falta, a bola pipocou na área e
sobrou para o zagueiro Luan,
que bateu de primeira no ângulo direito do goleiro Vanderlei e deu números finais ao
placar em Araraquara.

FERROVIÁRIA 2 X 2 SANTOS
Tadeu; Alisson, Patrick, Luan e Daniel Vançan (Marco Damasceno); Bruno Silva, Moacir e Velicka; Misael (Welinton Júnior),
Eliandro (Léo Castro) e Hygor. T.: PC de Oliveira.
Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique, David Braz e Caju;
Renato e Jean Mota; Arthur Gomes (Rodrygo), Vecchio (Léo
Cittadini) e Sasha; Gabriel (Yuri Alberto). T.: Jair Ventura.
Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza - Gols: Sasha e Gabriel do Santos; Léo Castro e Luan, da Ferroviária - Renda: R$ 165.160,00 - Público:
3.861 pagantes

Sasha reclama de arbitragem após empate do Peixe contra a Ferroviária
O atacante Eduardo
Sasha reclamou da arbitragem na saída do campo
após o empate do Santos
com a Ferroviária por 2 a 2
pela sexta rodada do Campeonato Paulista.
Na opinião do jogador, houve falta em Jean
Mota no ataque do Santos
no lance que deu origem
ao segundo gol da Ferroviária. O árbitro entendeu
que o volante do time alvinegro se jogou e deixou
o lance seguir. No contra-ataque, houve uma falta
a favor da Ferroviária no

lado esquerdo do campo e,
na sequência, saiu o gol.
“No segundo tempo não
voltamos tão ligados. Mas
o segundo gol deles não
tinha por que o Jean Mota
se atirar. Ele iria ficar de
frente para o goleiro e no
contra-ataque tomamos o
gol”, analisou o jogador
em entrevista à TV Globo.
O empate custou a liderança do Grupo D ao
Santos, que chegou ao terceiro jogo sem vitória no
Estadual. O time alvinegro
agora caiu para o segundo lugar com oito pontos.

O Botafogo, que venceu o
Ituano por 1 a 0, assumiu
a ponta com nove. O time
alvinegro tentará a reação
em duelo contra o São Caetano, nesta quarta-feira, no
estádio da Vila Belmiro,
em Santos, pela sétima rodada do Paulistão.
“Estamos no caminho
certo. Agora, precisamos
buscar os pontos que perdemos. Viemos de uma semana muito boa de trabalho, mas fica a sensação de
termos perdido dois pontos
pela maneira como foi o
jogo”, finalizou o jogador.

Eduardo Sasha marcou um dos dois gols no empate do Santos e reclamou da arbitragem do jogo

Futebol

Bruno Alves destaca bom início e projeta ‘um grande ano’ do São Paulo
Depois do São
Paulo vencer as
duas últimas partidas no Campeonato Paulista, o zagueiro Bruno
Alves demonstrou entusiasmo neste sábado sobre o
futuro do clube. E, segundo
ele, a equipe do técnico Dorival Júnior tem tudo para ter

uma boa temporada.
“Tenho certeza de que
vamos fazer um grande
ano. Estamos buscando
evolução, precisamos melhorar a cada treino, a cada
jogo, para levar o São Paulo ao lugar que ele merece”,
pontuou o zagueiro.
Bruno Alves também

celebrou o seu bom momento e lembrou que o
time não sofreu gol quando
ele estava em campo - contra o Novorizontino (0 a 0),
o Botafogo-SP (2 a 0) e o
Bragantino (1 a 0). “Estes
números me dão mais confiança para trabalhar cada
vez mais para ajudar o São

Paulo. Claro que ainda podemos melhorar bastante,
mas já evoluímos bem e
estamos no caminho certo”.
O bom momento defensivo, segundo acrescentou
ele, decorre principalmente do trabalho do técnico.
“O Dorival sempre ajusta
a linha defensiva, traba-

lha bastante esta questão
e os números mostram um
resultado positivo. Que a
gente possa manter isso por
muito tempo”, projetou.
Contratado pelo São
Paulo no ano passado, após
se destacar no Figueirense,
o zagueiro falou também
sobre a importância do pe-

ríodo de adaptação. “Cheguei ano passado no meio
da competição, mas foi importante para conhecer os
companheiros, a filosofia
do clube. Me adaptei bem,
e agora nesse início de ano
estou mais à vontade, mais
confiante para mostrar o
meu futebol”, completou.

Ralf fecha por dois anos e só depende de exames para voltar ao Corinthians
A volta do volante Ralf ao Corinthians está mais
próxima de se tornar realidade. Nas últimas horas, a direção do Corinthians alcançou
um acordo com o jogador de
33 anos, livre desde a saída

do Beijing Guoan-CHN ao
fim da temporada passada.
O novo vínculo com a camisa corintiana será válido por
duas temporadas e depende
apenas de exames médicos
para ser colocado no papel.
Provavelmente na próxi-

ma segunda-feira (12), Ralf
seja submetido a testes ortopédicos e cardiológicos para
confirmar a nova passagem
pelo Corinthians, costurada
pelo diretor Duílio Monteiro Alves em conjunto com o
presidente Andrés Sanchez

e o aval da comissão técnica
de Fábio Carille.
Jogador do Corinthians
durante seis temporadas,
entre 2010 e 2015, Ralf fechou salário em patamar
semelhante ao que recebia
em passagem anterior pelo

clube, em torno de R$ 300
mil mensais. Ele deve ser o
primeiro reforço da gestão
Andrés Sanchez, que também está bastante próxima
de adquirir o zagueiro Marllon, ex-Ponte Preta e ainda
procura um centroavante

no mercado. Com a camisa
corintiana, Ralf conquistou o Campeonato Paulista
(2013), o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), a Copa
Libertadores (2012), a Recopa Sul-Americana (2013) e o
Mundial de Clubes (2012).

