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Amistoso
A Seleção Brasileira enfrenta a
Alemanha hoje, em amistoso que
ocorre em Berlim, no primeiro
encontro entre as equipes após os
7 a 1 da Copa do Mundo de 2014.
Página 10

PAULISTÃO

VALE A
FINAL

Jales Valquer/Fotoarena/AE

Mauricio de Souza/AE

Palmeiras e Santos se
reencontram no Pacaembu
por vaga na decisão do título

O

primeiro finalista do
Campeonato Paulista
será conhecido hoje e
será o vencedor de um tirateima particular. O Palmeiras recebe no Pacaembu o
Santos, a partir das 20h30,
com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0,
no sábado, e favorito a desempatar o histórico recente
de disputas decisivas entre
os dois clubes.
Em 2015, o Santos levou
a melhor sobre o Palmeiras
na decisão do Campeonato
Paulista e na semifinal do Estadual no ano seguinte. Por
outro lado, o clube alviverde se deu bem sobre o rival
em competições de âmbito
nacional, ao ganhar a final
da Copa do Brasil de 2015
e faturar no ano seguinte o
Brasileirão, competição que
teve o Santos como vice.
Em relação aos times, a
formação do Palmeiras deve
ser a mesma do último sába-

do, exceto por mudança na
lateral direita. Marcos Rocha sente dores musculares e
deve dar lugar ao volante Tchê
Tchê, que será improvisado na
posição. O lateral-esquerdo
Victor Luís era dúvida por lesão, porém está recuperado.
A grande atuação do goleiro Jailson contra o Santos
fez o clube comemorar o esforço realizado até a véspera
da partida para conseguir liberá-lo de uma punição. Novamente o jogador estará em
campo e pode ser um trunfo
se tiver disputa de pênaltis.
Do lado santista, o goleiro Vanderlei também tem
bom currículo em defesas de
cobranças de pênalti, principalmente pelo retrospecto no
Campeonato Brasileiro do
ano passado. Porém, apesar
dessa confiança, a preocupação do time está em conseguir vazar Jailson.
Na preparação para a
missão de derrotar o time de

Com problema na lateral direita, Roger Machado vai improvisar o
volante Tchê Tchê no setor na vaga do lesionado Marcos Rocha
melhor campanha, o Santos
teve obstáculos no último
treino. Ontem, o técnico Jair
Ventura precisou poupar
cinco titulares. O zagueiro David Braz, os volantes
Alison e Renato e os atacantes Gabriel e Eduardo
Sasha não foram a campo,
mas estão confirmados. A
única dúvida está no meiocampo. Titular no sábado,
Diogo Vitor deve sair. Jean
Mota é favorito para entrar

São Paulo pode ter até 6 desfalques
O elenco do São
Paulo se reapresentou ontem, um dia
após vencer o Corinthians
por 1 a 0, no Morumbi, pelo
confronto de ida das semifinais do Campeonato Paulista.
Enquanto os titulares no clássico fizeram treino regenerativo para minimizar o desgaste, os reservas foram a campo
no CT da Barra Funda.
De olho no jogo da volta
do mata-mata, amanhã, às
21h45, em Itaquera, o técnico Diego Aguirre já começa
a definir possíveis mudanças
no time, que deve continuar
bastante desfalcado. O lateral-esquerdo Edimar, recuperado de uma entorse no joe-

lho direito, é a única possível
novidade entre os atletas que
estavam no Reffis.
A comissão técnica não
conta com outros cinco atletas. Um deles é o volante
Hudson, em recuperação de
dores na coxa direita; Valdívia, com estiramento na coxa
esquerda, e Anderson Martins, que trata dores na região
cervical, são outras baixas.
Os outros desfalques são Rodrigo Caio e Cueva, ambos
concentrados com suas respectivas seleções para amistosos de preparação para a
Copa do Mundo de 2018.
‘DESNECESSÁRIO’
O diretor executivo de

futebol do São Paulo, Raí,
disse que o treinador do
Corinthians, Fábio Carille,
tentou criar um clima tenso
para o duelo de volta entre
as equipes pelas semifinais.
Após a vitória são-paulina,
o corintiano disse que o técnico Diego Aguirre foi mal
educado por não tê-lo cumprimentado antes da partida.
“Tivemos alguns acontecimentos extracampo, a coisa do Carille com o Aguirre.
Nada sério. Achei desnecessário tornar público algo
que eles conversaram. Me
pareceu ali uma tentativa
de criar um ambiente, um
clima tenso para o jogo de
volta”, declarou Raí, ontem.

Jadson está fora e Rodriguinho
é dúvida para jogo de amanhã
O Corinthians
não vai contar com
Jadson e ainda pode
ficar sem Rodriguinho para o
segundo jogo das semifinais
do Campeonato Paulista contra o São Paulo, amanhã, às
21h45, na Arena Corinthians.
Os dois passarão por testes
nos próximos dias, enquanto
Clayson deve se recuperar a
tempo para o clássico.
A situação que parece
mais definida é a de Jadson.
Ele sente dores na coxa direita
e só deve ter condições para
a final do Paulistão, caso o
Corinthians avance. Já Rodri-

guinho passou por exames e
foi constatada uma contratura
muscular na coxa direita. Por
isso, o jogador fez tratamento
intensivo ontem e deverá realizar o mesmo hoje, para conseguir entrar em campo.
Em relação a Clayson, ele
treinou no gramado ontem e
tem grandes chances de voltar ao time. Anteontem, ele
ficou como opção no banco
de reservas, por não estar
100% fisicamente.
PROVOCAÇÃO
A comemoração de Nenê
no clássico em que o São

Paulo derrotou o Corinthians
próxima ao banco de reservas alvinegro ainda provoca
discussões. O garoto Pedrinho falou do assunto ontem
e minimizou a polêmica,
que causou irritação entre os
membros da comissão técnica corintiana, principalmente em Fábio Carille.
“Acho que é uma provocação que faz parte do jogo.
Antigamente não davam muita
importância para isso e hoje já
dão mais. Muitas vezes é chato,
é como se fosse um deboche,
mas entendemos e acho que
isso faz parte”, disse Pedrinho.

na equipe, porém Vitor Bueno, Arthur Gomes e Vecchio
também têm boas chances.
O Palmeiras conta com
um ótimo retrospecto no Pacaembu. São nove partidas
seguidas sem perder no local,
além de cinco jogos consecutivos sem levar gol. Por isso,
mesmo com o desfalque de
Borja, convocado para a seleção colombiana, a equipe não
tem sofrido para conseguir os
resultados esperados.

Jair Ventura tem dúvidas no meio-campo e deve mexer na
escalação em relação ao time titular do jogo de ida das semifinais

PALMEIRAS X SANTOS
Jailson; Tchê Tchê, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis;
Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Keno, Dudu e Willian.
Técnico: Roger Machado.
Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô;
Alison, Eduardo Sasha, Renato, Jean Mota (Arthur Gomes) e
Rodrygo; Gabriel. Técnico: Jair Ventura..
Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza
Horário: 20h30 - Local: Pacaembu

