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Sub-20 perde para o Rio Claro pela Copa Paulista
No Morumbi, misto são-paulino sofre revés e não tem mais chance de classificação na competição

Por Renata Lutfi/saopaulofc.net

Pela penúltima rodada da segunda fase da Copa Paulista, o Morumbi recebeu, na manhã de hoje

(12), o time do Tricolor sub-20 em confronto contra o Rio Claro. Os são-paulinos, que precisavam

vencer para seguirem vivos no torneio, perderam o jogo por 3 a 0.

Com uma equipe mista de jogadores entre 18 e 20 anos – pois o elenco principal da categoria está

no Recife para enfrentar o Náutico, hoje (15h), pela Copa do Brasil – o técnico Vizolli levou a

campo Lucas Anselmo; Jeferson, Maidana, Rony e Tom; Banguelê, Pedro Costa, Vinícius e Paulo

Henrique; Leonardo e Gabriel Rodrigues.

O São Paulo começou o jogo trocando passes e controlando o ritmo, mas aos poucos o Rio Claro

avançou ao campo defensivo do Tricolor, primeiramente em contra-ataques e depois com maior

pressão. Aos nove minutos, em cobrança de falta direta, o time do interior abriu o placar com

Murilo.

A partida seguiu com o Tricolor dominando a bola, sem assustar o goleiro adversário, e com o Rio

Claro arriscando em jogadas rápidas. Aos 39 minutos, a melhor chance são-paulina veio também em

cobrança de falta, com Jeferson: o tricolor bateu forte, mas a bola desviou em Paulo Henrique,

companheiro de ataque.

Após o intervalo, Vizolli alterou o time: tirou o zagueiro Maidana e colocou Ruan Café. Apesar da

tentativa de tornar o time mais ofensivo, foi a equipe de azul que passou a ocupar a área são-

paulina, desperdiçando algumas oportunidades. Com 15 minutos, Frizzo entrou no lugar de

Leonardo. Na sequência, Café chutou de longe, forte, mas a bola saiu rente à trave.
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Aos 22 minutos, o ataque do Rio Claro resultou em gol de Medina, após cruzamento pelo lado

direito do setor defensivo são-paulino que o goleiro Lucas Anselmo não conseguiu interceptar. Rio

Claro 2 a 0. Ruan Café, quatro minutos depois, foi lançado por Frizzo e bateu para o gol, cara a

cara com o goleiro, mas a bola foi para fora, à esquerda da meta.

Depois da pausa técnica, pelo forte calor da capital paulista, o Rio Claro anotou o terceiro gol: o ex

são-paulino Alê marcou de cabeça em lance de escanteio. Faltando cinco minutos para o fim da

partida, o zagueiro Gleison entrou no lugar do atacante Gabriel Rodrigues. E assim, com vitória do

time do interior por 3 a 0, o jogo foi encerrado.

A última rodada da segunda fase da Copa Paulista levará o Tricolor ao ABC no próximo sábado: São

Caetano x São Paulo jogarão no Anacleto Campanella, dia 15, às 16h. Na cidade vizinha, outro time

sub-20 são-paulino atuará na mesma data, mas pelo Campeonato Paulista: Santo André x São Paulo,

no Bruno José Daniel, às 15h.
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