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A estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2015 foi desastrosa. Jogando com
equipe reserva, os gaúchos levarm um chocolate do Atlético-PR e voltaram para casa com três
gols na       sacola e nem assustou a equipe do Paraná.

A partida foi disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR) e apitada pelo paulista da Fifa,
Luiz Oliveira que aplicou apenas três cartões amarelos durante todo jogo: pelo lado do
Furacão, Eduardo foi amarelado e do Inter, Silva e Alan Ruschel.

O Atlético-PR estava com todo gás e partiu para cima da equipe colorada, marcando seu
primeiro gol com Walter, aos 13 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Felipe ampliou
aos 20 e Paulão, do Inter, ainda fez mais um favor aos paranaenses quando marcou gol contra
aos 23 minutos. Final: Atlético-PR 3x0 Internacional. Com este resultado, o time da casa -
comandado pelo técnico Milton Mendes leva os três pontos e começa com o pé direito a
competição nacional. Já o Inter, fica zerado e agora, terá que correr atrás do prejuízo.

Na próxima rodada, a equipe paranaense jogará fora de casa e visita o Goiás, no sábado
(16/05). Já o Inter recebe o Avaí, no Estádio Beira-Rio. Antes porém, faz jogo pela Copa
Libertadores da América, válido pelas oitavas de final da competição sulamericana. O time
gaúcho pega o Atlético-MG no jogo da volta.

ATLÉTICO-PR 3 X 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-PR
Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Natanael; Deivid, Jadson, Felipe (Hernani) e Marcos
Guilherme (Nikão); Marco Damasceno (Douglas) e Walter
Técnico: Milton Mendes

INTERNACIONAL
Alisson; Léo (Alex), Paulão, Réver e Alan Ruschel; Silva, Cláudio Winck (Alisson Farias),
Vitinho (Valdívia), Anderson e Taiberson; Rafael Moura
Técnico: Diego Aguirre

Data: 10/05/2015 (domingo)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP/Fifa)
Gols: Walter (CAP), aos 13 minutos do primeiro tempo. Felipe (CAP), aos 20 minutos do
segundo tempo. Paulão (INT-contra), aos 23 minutos da segunda etapa
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