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Foram de�nidos nesse meio de semana os semi�nalistas da Copa do Brasil,

assim também como seus confrontos, Botafogo x Flamengo e Cruzeiro x

Grêmio serão as disputas da fase decisiva do torneio.

 

Claro que todos os torcedores �caram felizes em saber que seu time está mais

próximo de um título tão importante, porém, nesse ano essa felicidade veio

misturada de preocupação para alguns, ou entusiasmo para outros. Calendário

cheio, janela de transferências, pressão interna e lesões, são os obstáculos que

um possível campeão poderá enfrentar.

 

Botafogo, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio são os semi�nalistas da Copa do Brasil.
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Botafogo

O Botafogo chega a semi�nal da Copa do Brasil como a grande surpresa, mas

também como um dos grandes favoritos, time comandado com maestria por

Jair Ventura tem o estilo copeiro que competição pede, é melhor "jair" se

acostumando que pode vir título por aí...

 

A surpresa na semininal da Copa do Brasil também está �rme na Libertadores e

faz campanha sólida no Brasileiro, esse sucesso todo pode gerar problema, o

elenco com poucas peças de reposição em um calendário cheio e exigente é um

obstáculo para o Fogão.

 

Passando por isso, a aplicação tática e a e�ciência vem encantando o torcedor

do Botafogo, que tem muitos motivos pra acreditar no título inédito da

competição nacional. Alvinegros estão só sorrisos.

 

Flamengo
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O rubro-negro carioca ao contrário do alvinegro vem sob forte pressão, mesmo

com o time bem no Brasileirão, quase classi�cado na Sula e nas semis da Copa

do Brasil, torcedores e pessoas de dentro do clube veem com descon�ança o

trabalho de Zé Ricardo por desempenho pí�o apresentado em jogos decisivos

nesse ano - principalmente defensivamente - e também pela insistência do

técnico em alguns atletas que estão na "lista negra" da torcida.

 

Cabe ressaltar também ao Flamengo, o grande investimento feito para a

temporada, o que gerou expectativas por parte da imprensa e da torcida que

não foram até aqui atendidas.

 

Talvez a saída e esperança do Fla para um bom desempenho nas semis sejam as

datas dos jogos espaçadas, uma ou duas semanas no futebol podem signi�car

uma volta por cima que daria con�ança ou uma queda abrupta.

 

Cruzeiro

Os cruzeirenses antes descon�ados com Mano Menezes agora estão mais leves,
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classi�cação suada contra o Palmeiras com dois empates trouxe a con�ança no

trabalho do time e do técnico, que agora terá de se desdobrar para parar o time

que tem praticado o melhor futebol no Brasil. 

 

Para cumprir o objetivo nas semis o Cruzeiro tem a vantagem de ser o time

com calendário menos cheio, equipe só está disputando a Copa do Brasil e o

Brasileiro. Terá o tempo que Mano precisa pra encaixar o time, e também a

depender dos torcedores, a con�ança e a tranquilidade.

 

Grêmio

É sem dúvidas o favorito, torcedores de todo o Brasil exaltam o trabalho de

Renato Gaúcho. Foi também o time que chegou onde está com a maior

tranquilidade, meteu um 7 a 2 no agregado em cima do Atlético-PR nas quartas,

é segundo no Brasileiro e tem classi�cação encaminhada na Libertadores.

 

Uma barreira a ser superada pelo time gaúcho é o assédio na janela de

transferências, Luan, Arthur, Pedro Rocha e Ramiro estão no radar europeu e

uma proposta de algum gigante seria difícil de ser recusada.
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MARCADORES: ANÁLISE, BOTAFOGO, COMENTANDO FUTEBOL., COPA DO BRASIL, CRUZEIRO, FLAMENGO, 

GRÊMIO, SEMIFINAL, SENSAÇÕES

 

Passada essa preocupação, gremistas tem a certeza que torcem para o "time a

ser batido" nessa Copa do Brasil.
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