
Timão pega o Vitória no primeiro jogo do returno

Escrito por Da Redação
Sex, 18 de Agosto de 2017 18:48

O líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians joga neste sábado contra o Vitória, às 16h00min,
na Arena Corinthians e o grupo está confiante em mais um sucesso. A equipe lidera a
competição       com 47 pontos; oito de vantagem e um jogo a menos do que o vice-líder
Grêmio e 11 a mais que o terceiro, Santos.

Este será o primeiro jogo do Timão no returno e o técnico Fábio Carille está bem animado para
esta fase. No site do clube, o treinador falou sobre este momento:

"Fizemos um primeiro turno maravilhoso, mas se queremos algo a mais temos de confirmar. Se
não fizer 47 pontos, tem que fazer algo que nos mantenha. A gente acreditava que ninguém ia
disparar e nós disparamos. Temos de pensar mesmo jogo a jogo".

Já o adversário, Vitória é apenas o vice-lanterna da competição com 19 pontos ganhos e pelo
menos à primeira vista será presa fácil para o líder. Quem apostar em goleada não estará
muito longe da realidade, mas, como se diz: futebol é uma caixinha de surpresas. É só
esperando para ver.

RODADA 21

Corinthians x Vitória
SÁB 19/08 - 16h00
Flamengo x Atlético-GO
SÁB 19/08 - 19h00
Grêmio x Atlético-PR
DOM 20/08 - 11h00
Cruzeiro x Sport
DOM 20/08 - 16h00
Bahia x Vasco
DOM 20/08 - 16h00
Ponte Preta x Botafogo
DOM 20/08 - 16h00
Avaí x São Paulo
DOM 20/08 - 16h00
Palmeiras x Chapecoense
DOM 20/08 - 19h00
Coritiba x Santos
DOM 20/08 - 19h00
Fluminense x Atlético-MG
SEG 21/08 - 20h00
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CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA (18/08/2017):

1° Corinthians 47        
2° Grêmio 39        
3° Santos 36        
4° Palmeiras 33        
5° Sport 29        
6° Atlético-PR 29        
7° Flamengo 29        
8° Botafogo 28        
9° Cruzeiro 27        
10° Fluminense 27        
11° Atlético-MG 26        
12° Coritiba 25        
13° Vasco 25        
14° Ponte Preta 24        
15° Bahia 23        
16° São Paulo 22        
17° Chapecoense 22        
18° Avaí 21
19° Vitória 19
20° Atlético-GO 15

 2 / 2


