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O Cruzeiro bem que tentou sair do marasmo que se encontra neste início de Campeonato
Brasileiro, mas, outra vez foi barrado de conseguir sua primeira vitória ao empatar em 1 a 1
com       o América-MG na tarde deste sábado (28/05). Na verdade, quase acabou perdendo a
partida, não fosse o gol salvador da pátria de Arrascaeta, aos 35 minutos do segundo tempo. O
gol do América-MG saiu aos 30 minutos da primeira etapa, com Victor Rangel.

A partida foi disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) e apitada pelo paraense
da Fifa, Dewson Fernando Freitas da Silva. O juizão não teve muito trabalho durante os
novente minutos de jogo, precisando aplicar apenas um cartão amarelo (Douglas Coutinho -
CRU).

O empate deixa a equipe comandada por Paulo Bento, ainda dentro do Z4, em 19º lugar, com
dois pontos ganhos. O Cruzeiro nesta edição, em quatro rodadas, perdeu duas partidas e
empatou outras duas. Já o América-MG também está na mesma situação, ou seja, no Z4, só
que uma posição acima, em 18º, também com 2 pontos e a mesma situação (2 empates e 2
derrotas), só ganhando mesmo no saldo de gols (-3, contra -4 do Cruzeiro).

Agora, ambas as equipes procuram a reabilitação na próxima rodada. o Cruzeiro pega o
Botafogo, nesta quarta-feira (01/06), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF. Já
o América-MG terá que tentar uma vitória contra a Ponte Preta, um dia depois (2), no Estádio
Independência, às 19h30min.

CRUZEIRO 1x1 AMÉRICA-MG

CRUZEIRO
Fábio; Federico Gino (Douglas Coutinho), Bruno Viana, Léo e Sánchez Miño; Henrique, Ariel
Cabral (Robinho) e Bruno Ramires; Elber, Arrascaeta e Willian (Riascos).
Técnico: Paulo Bento.

AMÉRICA-MG
João Ricardo; Hélder (Roger), Artur, Suéliton e Danilo Barcelos; Leandro Guerreiro, Claudinei,
Tiago Luis e Rafael Bastos; Guilherme Xavier e Victor Rangel (Sávio).
Técnico: Givanildo Oliveira.

Motivo: Campeonato Brasileiro 2016 - 4ª rodada
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data: 28 de maio de 2016 (sábado)
Hora: 16h (horário de Brasília)
Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA)
Gols: Victor Rangel (AME), aos 30 minutos do primeiro tempo e Arrascaeta (CRU), aos 35 da
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segunda etapa
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