Concentração total no Atletiba; volante Pierre muito confiante substitui Deivid; Furacão vem firme e forte
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Chegou na hora da decisão, fizemos um excelente segundo turno e como vantagem
jogamos a primeira partida na casa do adversário e a segunda no Caldeirão. No Couto
Pereira defendemos a invencibilidade e torcemos por mais uma grande atuação do
quadrado mágico atleticano: João Pedro, Matheus Anjos, Marcinho e Ederson. No meio
Pierre acredita numa grande atuação e tem total apoio de todos nós. A responsabilidade
de Pierre é grande pois, ele substitui Deivid que cresceu muito na disputa deste
estadual. Esse é o jogo deste domingo de páscoa, todos juntos na certeza da vitória do
Furacão!

Arremate
Time rubro-negro está pronto para a primeira partida final do Campeonato Estadual. Na manhã
deste sábado (31), o grupo atleticano encerrou a preparação para o duelo diante do Coritiba,
às 16h de domingo (1º), no Couto Pereira. Os trabalhos deste sábado (31), foram realizados no
CAT Alfredo Gottardi, onde os jogadores já estão concentrados para a partida decisiva. O
primeiro compromisso do dia foi um vídeo técnico. Na sequência, os atletas foram ao campo
para a realização do aquecimento, jogadas de bola parada e um trabalho tático.

Para finalizar o treinamento, foi feita uma atividade recreativa. Concentrados no CAT Alfredo
Gottardi desde a noite de ontem (30), os jogadores do Furacão encerram os trabalhos de hoje
(31) com uma reunião, às 21h30. Amanhã (1º), a preleção está prevista para as 13h30. A saída
para o estádio acontece na sequência. Por ter a melhor campanha geral da competição, o
Furacão decidirá o título em casa. A partida no Estádio Joaquim Américo será no dia 8 de abril
[domingo], às 16h.
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