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esportes

Sai pra lá, fantasma!
Nos pênaltis, Brasil volta à semi da Copa América após 12 anos e 2 quedas pro Paraguai

A

pós duas eliminações nas
quartas de final da Copa
América, nos pênaltis, para o Paraguai (2011 e 2015), finalmente a Seleção Brasileira colocou
um ponto final no tabu incômodo. Ontem, depois de um 0 a 0 irritante na Arena do Grêmio, em
Porto Alegre, o Brasil despachou
os alvirrubros nas penalidades —
4 a 3 — e voltou às semifinais do
torneio após 12 anos.
O atacante Roberto Firmino, do Liverpool, da Inglaterra, perdeu a sua cobrança, mas
o goleiro Alisson catou uma do
palmeirense Gustavo Gómez,
enquanto o santista Derlis González desperdiçou para fora.
“Dá muita confiança para a
sequência da competição. De

agora em diante a gente sabe
que as partidas serão complicadas”, avaliou o atacante Everton,
o melhor nos 90 minutos.
Sob os olhares atentos de
Neymar, o Brasil foi senhor absoluto da partida, mas não encontrou maneiras de furar a forte retranca paraguaia, que, desde
o começo do jogo, deu sinais de
que não iria se arriscar na frente.
A oportunidade mais perigosa da etapa inicial, inclusive, foi
dos paraguaios, em chute de Arzamendia, que parou numa defesa espetacular de Alisson.
No segundo tempo, Philippe
Coutinho, Gabriel Jesus e Roberto Firmino mantiveram as atuações apagadas — e até certo ponto
irritantes — da primeira. O oásis

de algum protagonismo ficou
nos pés de Everton, que, solto por
atuar em casa (é jogador do Grêmio), foi quem levou mais perigo
à bem postada defesa paraguaia.
Mesmo com um a mais desde
os 12 minutos do segundo tempo, quando Balbuena foi expulso, a Seleção seguiu esbarrando
no próprio nervosismo, além da
grande atuação de Gatito Fernández,do Botafogo,que fez pelo menos três excelentes defesas.Quando não alcançou a bola, foi salvo
pela trave após chute de William.
Mesmo com toda a tensão, o
Brasil teve sangue frio para confirmar a classificação nas penalidades. O adversário nas semifinais sai de Argentina e Venezuela,
hoje, às 16h, no Maracanã.
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BRASIL (4)

Alisson; Daniel Alves (Paquetá), Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís (Alex
Sandro); Allan (Willian), Arthur e Philippe Coutinho; Everton, Gabriel Jesus e
Roberto Firmino. Técnico: Tite

PARAGUAI (3)

0

Gatito Fernández; Iván Piris, Gustavo
Gómez, Balbuena e Alonso; Ortiz,
Sanchéz (Escobar), Derlis González,
Arzamendia (Valdez) e Almirón; Pérez
(Rojas). Técnico: Eduardo Berizzo

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Árbitro: Roberto Tobar (CHI) Auxiliares: Christian Schiemann (CHI) e Cláudio Rios (CHI) Cartões amarelos: Filipe
Luís, Firmino, Arthur, Iván Piris, Arzamendia e Alonso. Cartão vermelho: Balbuena. Renda: R$ 10.352.430,00 Público: 45.495 pagantes, 48.211 espectadores

copa américa
QUARTAS DE FINAL
BRASIL 0 (4) x (3) 0 PARAGUAI

COLÔMBIA x CHILE

ONTEM (Arena do Grêmio)

HOJE, 20h (Itaquerão)

VENEZUELA x ARGENTINA

URUGUAI x PERU

HOJE, 16h (Maracanã)

AMANHÃ, 16h (Fonte Nova)

SEMIFINAIS
Brasil x Argentina ou Venezuela - TERÇA-FEIRA, 21h30 (Mineirão)
2ª Semi - QUARTA-FEIRA, 21h30 (A. Grêmio)
TERCEIRO LUGAR - 06/07, 16h (Itaquerão)

FINAL
vencedor da 1ª semi x vencedor da 2ª semi - 07/07, 17h (Maracanã)

artilheiros
2 GOLS: Philippe Coutinho e Everton ‘Cebolinha’ (Brasil); Alexis Sánchez e Vargas (Chile); Zapata (Colômbia); Miyoshi (Japão); Machís (Venezuela); e Luís Suárez e Cavani (Uruguai)

Caxumba derruba Richarlison

Roberto Firmino cai perto de Gatito Pérez, que fecha o gol paraguaio: uma constante na partida

LLRicharlison está com caxumba. Segundo os médicos da
Seleção, o atacante ficará em
repouso no hotel, em Porto
Alegre,tomando a medicação e
isolado dos companheiros.Por
precaução,toda a delegação será vacinada.O diagnóstico veio
depois de o jogador sentir do-

res e apresentar um inchaço no
pescoço,sendo imediatamente
submetido a exames. Ao constatar o resultado, na manhã de
ontem,ele foi colocado em isolamento. No entanto, até a véspera, Richarlison participou
normalmente de toda a programação da Seleção.

