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Sul-Americana: Praticamente
classificado, Grêmio enfrenta
Aragua com time reserva.   
Leia mais em oestadoma.com

Rodrigo Andrade
deve voltar ao
time do Sampaio 
Meia, que estava suspenso, falou sobre sua
preparação e disse estar pronto para ajudar 

SÃO PAULO

De fora da primeira partida da
final do Campeonato Mara-
nhense, o meia do Sampaio Cor-
rêa, Rodrigo Andrade, que teve
que cumprir suspensão automá-
tica por ter sido expulso no se-
gundo jogo da semifinal contra o
Pinheiro, espera poder voltar ao
time e ser campeão. O Tricolor en-
frenta o Moto Club na partida de
volta, neste domingo, 23, às 10h,
no Estádio Castelão, pelo jogo de
volta da decisão do Estadual.

Um dos jogadores mais expe-
rientes do Sampaio Corrêa, Ro-

drigo Andrade, 33 anos, disse
que vibrou muito com a vitória
dos companheiros no jogo de ida
por 1 x 0. 

“Estou bem feliz com o meu re-
torno. Graças a Deus não peguei
mais jogos de suspensão, porque
em minha opinião foi uma deci-
são equivocada do árbitro. Torci
muito nesse primeiro jogo, o time
atuou bem. A preparação está
sendo muito boa”, disse.

Preparado 
Com condições de jogo, o meia
não quer ficar de fora da partida
de volta e espera poder ser cam-
peão contra o Moto Club dentro
de campo. 

“Agora minha preparação está
sendo muito boa, não só eu mas
todo o grupo. No domingo o pro-
fessor fará a melhor escolha dele.
Independente de tudo, já disse
que não vim para o Sampaio para
ser titular, mas para ajudar meus
companheiros. 

Espero que nesse jogo possar
ajudar meus companheiros a con-
quista desse título, pois eu o de-
sejo muito, assim como meus
companheiros”, avaliou.

Rodrigo Andrade fez apenas
dois jogos e nenhum gol depois
que retornou ao Sampaio Corrêa
após dois anos. Ele estava na con-
quista do acesso à Série B de 2019.
Ele deve voltar a equipe titular no
lugar de Eloir, que sofreu uma
lesão no jogo de ida e ainda é dú-
vida para a partida de volta.

Além de Eloir, o zagueiro Alan
Godói, que não joga desde a úl-
tima rodada da primeira fase do
Maranhense, quando se lesionou
diante do Iape, também é dúvida
e passará por testes nesta quarta-
feira. Quem já está vetado é o za-
gueiro Paulo Sérgio que se recu-
pera de uma lesão muscular.

Em compensação, os atacan-
tes Dudu e Jefinho, que cumpri-
ram suspensão por terem rece-
bido o terceiro amarelo estão à
disposição do técnico. �

Rodrigo Andrade
ainda não fez gol

no seu retorno

Meia participou
da campanha do
acesso à Série B

Experiente, Flamel fala
em motivação e acredita
em título do Moto Club  
Meia, um dos mais experientes do elenco do Rubro-Negro, afirmou que o time
segue muito motivado, e aposta em uma virada no placar diante do Sampaio  

A
pesar da derrota por 1 x 0
para o Sampaio Corrêa
no primeiro jogo da final,
o que obriga o Moto Club

a vencer a partida de volta por dois
gols de diferença, o meia Flamel
acredita que a equipe pode inver-
ter a vantagem no jogo de volta. A
partida de volta será neste do-
mingo, 23, às 10h, no Estádio Cas-
telão,com transmissão da TV Mi-
rante. Se o Papão do Norte vencer
por um gol de diferença a decisão
vai para os pênaltis. Em caso de
empate ou vitória da Bolívia Que-
rida a taça vai para o parque José
Carlos Macieira.

Um dos jogadores mais expe-
rientes do jovem elenco do Moto
Club, Flamel, 37 anos, disse que a
primeira partida foi muito equili-
brada.  “O jogo é muito grande, por-
que não tem motivação maior que
disputar uma final. A gente está fa-
zendo o trabalho da melhor ma-
neira possível. O primeiro jogo foi
muito equilibrado, ambas as equi-
pes tiveram chances e acho que na
próxima partida não será diferente”.

Mesmo em desvantagem no
placar, Flamel acredita que o
Moto Club ainda pode conquis-
tar o título. 

“A gente precisa aproveitar as
oportunidades criadas, para que
a gente possa reverter essa situa-
ção. Estamos muito confiantes,
respeitamos muito a equipe ad-
versária, mas aqui também tem
um grupo forte, de qualidade, que
quer fazer história e dar de pre-
sente para sua torcida o título e é
com essa vontade que vamos para
o jogo, O torcedor pode esperar
vontade, porque não tem outra
oportunidade. Todo mundo está
supermotivado”, comentou o
meia. 

Desfalques 
No jogo volta da final, o técnico do
Moto, Júnior Amorim, não poderá
contar o lateral-direito Diego
Renan, que recebeu o terceiro car-
tão amarelo e terá que cumprir sus-
pensão automática. 

A tendência é que Vinícius Paiva
retorne à sua posição de origem, a
lateral esquerda. O volante Recife
e o meia Cleitinho ainda apresen-

tam sintomas gripais e não têm
presença confirmada no confronto.

Durante toda a semana que an-
tecede a segunda partida da final,
o Papão do Norte deve treinar no
horário da partida, às 10h, para se
adaptar melhor a calor.

Copa do Nordeste 
A perda do título custará ao Moto
Club uma vaga na Copa do Nor-

deste 2022. 
De acordo com o regulamento

do Nordestão, o Maranhão tem di-
reito a duas vagas na competição:
uma direto na fase de grupos para
o campeão estadual e a segunda
para o melhor time ranqueado do
estado na CBF, que atualmente é o
próprio Sampaio e o segundo co-
locado o Imperatriz. Portanto, o
Moto precisa ser campeão. � 

Flamel, um dos mais experientes do grupo do Moto Club, acredita em uma vitória no segundo jogo

Nesta quinta-feira, 20, Palmeiras e
São Paulo se enfrentam no Allianz
Parque, às 22h, na primeira final do
Campeonato Paulista. Os dois times
voltam a duelar no domingo, às 16h,
no Morumbi. Como o Tricolor teve
a melhor campanha do estadual, de-
cidirá o título em casa.

Para chegar à decisão do Paulis-
ta, o Palmeiras eliminou o Red Bull
Bragantino nas quartas de final, com
uma vitória por 1 a 0, e, sem seguida,
despachou o Corinthians, com um
triunfo por 2 a 0 sobre o rival, na Neo
Química Arena.

Ao contrário do que vinha acon-
tecendo na primeira fase, o Verdão
utilizou a equipe titular na semifinal,
visto que já garantiu a primeira co-
locação em sua chave na Libertado-
res. Dessa forma, o Alviverde en-
frentará o São Paulo com os seus
principais jogadores nas duas parti-
das decisivas.

O Palmeiras não tem desfalques

por suspensão para o primeiro jogo
da final. A principal baixa é Marcos
Rocha, que se recupera de uma le-
são na coxa esquerda. Assim, May-
ke deve ser mantido pela ala direita.
Alan Empereur, Kuscevic, Gabriel Ve-
rón e Breno Lopes também seguem
no departamento médico.

Após o jogo contra o Defensa y

Justicia, Abel Ferreira evitou compa-
rar o time argentino, que na tempo-
rada passada foi comandado por
Hernán Crespo, com o São Paulo.

Ansiedade no Tricolor 
Se pelo lado do Palmeiras há grande
expectativa por mais um título, pelo
lado do São Paulo a ansiedade tam-

bém é grande. O time comandado
por Hernán Crespo entrará em cam-
po nesta quinta-feira com a respon-
sabilidade de dar o primeiro passo
para quebrar o longo jejum de tro-
féus que dura há nove anos.

Para o primeiro Choque-Rei da
final do Paulistão, Crespo deverá
contar com aquilo que tem de me-
lhor, com exceção do atacante Eder,
que ainda se recupera de um ede-
ma na posterior da coxa direita, vi-
nha fazendo trabalhos acompa-
nhado dos fisioterapeutas do São
Paulo e nesta quarta passou a reali-
zar atividades sob cuidados dos pre-
paradores físicos.

Em 19 jogos sob o comando de
Hernán Crespo, o São Paulo ven-
ceu 12, empatou cinco e perdeu
apenas dois. 

Joga a favor do São Paulo o re-
trospecto recente no Allianz Parque.
Nos últimos dois confrontos com o
Palmeiras no estádio alviverde, me-
lhor para o Tricolor, que superou os
rivais por 2 a 0, no Brasileirão do
ano passado. �

Paulistão: Palmeiras e São Paulo
duelam no primeiro jogo da final
Nesta quinta-feira, 20, os times se enfrentam no Allianz Parque, às 22h, e voltam a duelar domingo,
às 16h, no Morumbi; os dois treinadores pouparam seus titulares em jogos do meio de semana 

Fredson Ferreira / Sampaio Corrêa 

Rodrigo Andrade deve assumir vaga no meio campo do Sampaio 

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deve mandar usar titulares 

Gaudêncio Carvalho / Moto Club

Divulgação


