Furacão 'mostra que não está pra brincadeira' e flagela Paraná Clube na Vila Capanema
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João Pedro marcou um gol e deu duas assistências contra sua ex-equipe. Apostando na
equipe de aspirantes, o Atlético levou a melhor no primeiro clássico da temporada e
derrotou o Paraná Clube por 3 a 0, no estádio Durival de Britto. Grande nome da partida
João Pedro puxou o rubro-negro para a segunda vitória no estadual/2018.

Esporte Line

Depois do Paraná perder pênalti nos minutos iniciais, o Furacão abriu o placar aos 36 minutos
de jogo com golaço de João Pedro em chute de fora da área. No segundo tempo, Léo Pereira
aproveitou vacilo da defesa e ampliou a vantagem. Já nos acréscimos, Felipe Dorta confirmou
a vitória atleticana. Com o resultado, Atlético lidera o Grupo B da Taça Dionísio Filho com seis
pontos e pode encaminhar a classificação já na próxima rodada contra o Cianorte, no sábado
(27), na Arena da Baixada. Já o Paraná ainda não pontuou no estadual e encara o Londrina, no
domingo (28), precisando dos três pontos para seguir vivo na disputa.

Paraná perde pênalti e Atlético sai na frente com golaço

O clássico começou eletrizante na Vila Capanema e o Paraná teve a grande chance de abrir o
placar com apenas três minutos de jogo. Léo Pereira derrubou Zezinho dentro da área e o
árbitro marcou a penalidade máxima. Na cobrança, Zé Carlos cobrou no canto direito e o
goleiro Santos se esticou para defender. Mesmo após desperdiçar a penalidade, o Paraná
seguiu com mais posse de bola e explorando as jogadas pelo de campo.

Aos 13 minutos, Zezinho chutou colocado da entrada da área e Santos mais uma vez evitou o
gol paranista. O lance levou a torcida atleticana ao delírio. No decorrer da etapa inicial, o
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Atlético equilibrou as ações e abriu o placar no seu único chute a gol. Aos 36 minutos, João
Pedro recebeu passe na entrada e teve muita tranquilidade para chutar no ângulo esquerdo do
goleiro Thiago Rodrigues que não teve nenhuma chance de defesa.

Atlético marca mais duas vezes para sacramentar a vitória

Na volta do intervalo, o Paraná não conseguiu melhorar o desempenho da primeira etapa e não
demorou para o técnico Wagner Lopes mudar a equipe com a entrada de Vitor Feijão. Porém,
o jogo caiu de rendimento e nenhuma das equipes levava perigo. No momento que o Tricolor
buscava o gol de empate, o Atlético aproveitou a bola parada para ampliar a vantagem. João
Pedro cobrou escanteio na primeira trave e Léo Pereira desviou de cabeça para o fundo das
redes. Já nos acréscimos, o meia deu nova assistência e Felipe Dorta completou a larga vitória
atleticana.

FICHA TÉCNICA
PARANÁ 0X3 ATLÉTICO
Local: Vila Capanema, Curitiba (PR).
Data: Quarta-feira, 24 de janeiro de 2018.
Horário: 20h.
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR).
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Cotrim de Carvalho (PR).
Público e renda: 6.532 presentes/R$ 172.505,00
Paraná: Thiago Rodrigues; Júnior, Charles, Neris e Igor (Vitor Feijão); Leandro Vilela, Alex
Santana (Gabriel Pires), Zezinho (Felipe Augusto), Alemão e João Paulo; Zé Carlos.
Técnico: Wagner Lopes.
Atlético: Santos; Cascardo, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães e
João Pedro; Giovanny (Felipe Dorta), Yago (Demethryus) e Ederson (Emerson).
Técnico: Tiago Lopes.
Cartões amarelos: Deivid (CAP); Zezinho, Alex Santana, Vitor Feijão e Gabriel Pires (PRC).
Cartão vermelho: Léo Pereira (PRC).
Gols: João Pedro (CAP), aos 36′ do primeiro tempo, Léo Pereira (CAP), aos 30′ do segundo
tempo, e Felipe Dorta (CAP), aos 46′ do segundo tempo.
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