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Comen
ntarista esportiivo aponta pon
ntos forttes e fra
acos de
e
Corinth
hians e Santos
s
Colunista | Domingos Sávio Zainnaghi
Deepois de quatrro meses, os dois
d clubes ch
hegam á final do
d
caampeonato paaulista de 201
11. Muitos colegas da crônica esportiva
deesdenham o caampeonato bandeirante, chamando‐o de
Paaulistinha. Discordo de tal terminologia. TTalvez chamar de
paaulistão seja um
u exagero, co
oncordo, mass diminuir a im
mportância de
um
m torneio centenário é um absurdo. Mass vamos aos jo
ogos finais.
Co
orinthians e Santos fazem novamente
n
um
ma final de caampeonato
paaulista em um espaço de do
ois anos. Em 2
2009, com Ron
naldo e
co
ompanhia, o Corinthians
C
venceu o time d
da Vila Belmiro
o no primeiro
joggo por 3X1, co
om direito a um
u gol antológgico do fenôm
meno, que
ain
nda fez outro.
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No segundo jogo,
j
o Santos fez 1x0 de pênalti,
p
converrtido por Paulo Henrique, mas
m o Timão eempatou ainda no
primeiro tem
mpo, gol de An
ndré Santos. Este
E ano os maandos estão in
nvertidos. O Santos
S
é visitaante na primeira partida,
jogando a fin
nalíssima em casa
c
(Vila Belm
miro). Aliás, o Santos valorizou muito o campeonato
c
p
paulista deste ano, quando
na semifinal contra o São Paulo, coloco
ou seu time tittular, mesmo tendo um con
nfronto decisiivo contra o América
A
do
México três dias
d depois em
m Querétaro, o que deman
ndou numa lon
nga e cansativva viagem.
O Corinthian
ns, que só disp
puta o Campeo
onato Paulistaa, já que nem chegou a jogar a fase de grupos da Libe
ertadores,
eliminou o Palmeiras, num
m jogo nervoso e emocionaante, desclassiificando a equ
uipe de Parquee Antártica no
os pênaltis
(6X5), após empate
e
em 1X
X1 no tempo regulamentar
r
.
Time por tim
me, o Santos é melhor. Tem os dois melho
ores jogadore
es do futebol brasileiro
b
na aatualidade, Ne
eymar e
Ganso. Já o Corinthians
C
teem em seu favvor o fato de jogar em sua casa,
c
o Pacaem
mbu, a primeiira partida, e pode
p
aproveitar do
o cansaço da equipe praian
na e tentar ganhar com uma diferença dee gols expresssiva. Ocorre que o time de
Parque São Jorge não tem
m convencido, nem a velha garra
g
alvinegrra tem apareccido. O técnico
o Tite não tem
m a confiança
da Fiel, e Mu
uricy Ramalho
o é hoje o mellhor técnico do Brasil. Se o Corinthians não
n ganhar, e bem, o primeiro jogo,
dificilmente levantará a taaça, pois decid
dir na Vila Belmiro não é naada fácil.
Enfim, para quem
q
desdenha do Paulistãão, terá agoraa de se conformar com a cid
dade e o estad
do de São Pau
ulo só falando
dessa final allvinegra.
Para o santissta, é a chancee de dar o trocco de 2009; para o corintiano é a esperaança de se saggrar mais uma vez
campeão do campeonato que mais gan
nhou em sua história
h
(26 até agora). E paara São Paulo e Palmeiras é assistir os
rivais e desdeenhar o camp
peonato que eles
e não queriam ganhar mesmo! Será?
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