
O Brasil perdeu os 
100% de aproveita-
mento na Era Tite nas 

Eliminatórias para a Copa do 
Mundo. Debaixo de muito 
calor e com o adversário ba-
tendo muito, principalmente 
no primeiro tempo, a seleção 
até saiu na frente, com gol de 
Willian, mas acabou ficando 
no empate em 1x1 com a Co-
lômbia, ontem, em Barran-
quilla.

O resultado, porém, pou-
co interferiu para o Brasil, 
que segue isolado na ponta, 
com a liderança já garantida, 
com 37 pontos, enquanto os 
colombianos chegam a 26 e 
estão a uma vitória para de-
penderem de si para irem à 
Copa do Mundo. Agora, o 
Brasil só volta a jogar em ou-

tubro, quando enfrenta a Bo-
lívia em La Paz e depois rece-
be o Chile no Allianz Parque.

Diante de um estádio lota-
do, o Brasil não se intimidou 
e foi para cima. Era um início 
de pressão, que logo foi pa-
rada pela Colômbia, que não 
economizou nas entradas 
duras e na forte marcação.

Em meio ao jogo trun-
cado, o Brasil aproveitou a 
última chance da primeira 
etapa para abrir o placar, 
com direito a um golaço. Aos 
46, Neymar foi lançado por 
Fernandinho e ajeitou para 
Willian, de primeira, acertar 
o ângulo de Ospina.

Em desvantagem no pla-
car, a Colômbia começou 
a jogar mais bola e a bater 
menos, dando espaço para 

o Brasil construir as joga-
das. Em uma delas, uma 
bonita triangulação entre 
Neymar, Willian e Paulinho, 
com direito a dois toques de 
calcanhar. Só que quando 
chegaram no ataque, os co-
lombianos empataram. Aos 
dez, Arias recebeu na frente 
pela direita e cruzou na me-
dida para Falcao Garcia apro-
veitar bobeada de Marqui-
nhos e, livre, cabecear para o 
fundo das redes.

O ritmo das duas equipes 
caiu bastante, muito por con-
ta do forte calor em Barran-
quilla. E diante do que a ta-
bela mostrava, o empate era 
bom para a Colômbia, que 
não forçou a vitória no final 
da partida e o empate acabou 
sendo o placar final.
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CORITIBA FOOT BALL CLUB
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Dentro de 30 dias será publicado o Regulamento das Eleições, sendo que o registro de chapas dar-se-á até o dia 09 de novembro conforme previsto no artigo 52 do Estatuto.

CORITIBA FOOT BALL CLUB
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2017
INÍCIO: 10h
TÉRMINO: 16h
LOCAL: Sede do Clube – Setor Pro Tork
Acesso pela Rua Mauá
Com base no disposto do artigo 44 inciso I combinado com o artigo 46 § 2º do Estatuto Social, fi cam convocados todos os Associados 
do CORITIBA FOOT BALL CLUB, com direito a voto e em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA que realizar-seá, em local, data e horário supra mencionados, com a seguinte ORDEM DO DIA:
ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO ADMINISTRATIVO PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO.

Curitiba, 06 de setembro de 2017.

SAMIR NAMUR
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Estádio Metropolitano (Barranquilla-COL)

Árbitros: Jesus Valenzuela (VEN)
Assistentes: Carlos Lopez (VEN) 
e Jorge Urrego (VEN)

Público pagante: Não divulgado
Público total: Não divulgado
Renda: Não divulgado

Próximo jogo

Neymar
foi quem mais criou 

- e apanhou - e 
também deu passe 

para o golaço de 
Willian.

Destaque

    Entra;    Sai;    Cartão amarelo;    Cartão vermelho;     Gol;     Gol Contra.

X1 1X

 6,5 Ospina
 6,5 Santiago Arias
 5,5 Zapata
 6 Sanchez
 5 Fabra
 s/n (Tesillo)
 5,5 Carlos Sánchez
 5,5 Aguillar
 6 Cuadrado
 5 (Chará)
 7 James Rodriguez
 5 Cardona
 5,5 (Téo Gutiérrez)
 7 Falcao Garcia
 6 Téc.: José Pekerman

 6,5 Alisson
 5 Daniel Alves
 4,5 Marquinhos
 6 Thiago Silva
 s/n (Rodrigo Caio)
 6 Felipe Luis
 6,5 Fernandinho
 6 Paulinho
 5,5 Renato Augusto
 5,5 (Philippe Coutinho)
 7 Willian
 7 Neymar
 5,5 Firmino
 6 (Gabriel Jesus)
 6 Téc.:Tite
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