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Reapresentação de elenco antecipa marca motivacional de quem quer alcançar
importantes conquistas. Equipe principal do Atlético Paranaense finalizou a primeira
semana de trabalhos da pré-temporada 2018. Na manhã do sábado (6), os jogadores
realizaram um treinamento no CAT Alfredo Gottardi. As atividades foram iniciadas na
academia, com trabalhos preventivos.

Na sequência, às 9h45, os atletas foram ao campo para um trabalho com duração de duas
horas. Após o aquecimento, o coordenador técnico geral do Clube e treinador da equipe
principal, Fernando Diniz, comandou um treinamento coletivo, já implantando suas ideias e
modelo de jogo. Em seguida, os jogadores foram submetidos a trabalhos táticos. Os
treinamentos da pré-temporada do Rubro-Negro serão retomados na manhã da próxima
segunda-feira (8), novamente no CAT atleticano.
Time do estadual faz jogo-treino em Joinville

O grupo do Atlético Paranaense que se prepara para a disputa do Campeonato Estadual
entrou em campo no último sábado (6). Diante do Joinville, a equipe realizou um jogo-treino no
CT do time catarinense. A atividade disputada com temperatura acima dos 30º graus terminou
empatada em 1 a 1. Apesar do resultado, foi o Furacão quem teve as principais chances do
jogo.
O gol atleticano foi marcado por Ribamar. Aos 38 minutos do segundo tempo, o atacante
recebeu passe de Giovanny e balançou as redes no primeiro teste da temporada. “Fico feliz por
ter ajudado a equipe fazendo gol”, disse. “Pudemos mostrar um pouco do que já está sendo
feito para o Campeonato Paranaense. Jogamos bem contra uma equipe forte e que vem
trabalhando há muito mais tempo”, analisou Ribamar.
Apesar de ter sido apenas o primeiro jogo-treino de 2018, o atacante atleticano ficou satisfeito
com o desempenho em campo. “Estamos trabalhando forte. Foi nosso primeiro jogo com esta
equipe e ainda estamos com pouco ritmo por ser início de temporada. Mas foi bom para
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mostrar nosso trabalho”, concluiu.
A preparação para o Campeonato Paranaense continua
no CAT Alfredo Gottardi. Nesta segunda-feira (8), os atletas se apresentam para mais uma
semana de treinamentos. A estreia no Estadual será no dia 20 de janeiro [sábado], diante do
Maringá, às 17h, no estádio atleticano.
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