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A fase avassaladora vivida
por Benzema ajudou o Real
Madrid a construir um ótimo
cenário para a decisão de uma
das vagas nas semifinais da
Liga dos Campeões. O francês
marcou três vezes ontem e
garantiu uma vitória por 3x1
sobre o campeão mundial
Chelsea, no Stamford Bridge,
em jogo válido pela rodada de
ida das quartas de final.
A classificação será definida
na próxima terça-feira, no
Santiago Bernabéu, e o time
merengue avança mesmo se
perder por um gol de diferença.OChelsea,porsuavez,precisa de vantagem de dois gols
para levar para prorrogação ou
de três para se classificar direto. Caso Benzema mantenha o
ritmo das últimas partidas, a
situação pode ficar complicada para a equipe londrina.
O francês marcou dois gols
ou mais nos últimos quatro
jogos que disputou, inclusive
na vitória por 3x1 sobre o PSG,
na fase anterior do torneio
europeu, ocasião em que
anotou outro “hat-trick”.
Além disso, ele tem 13 gols nos
últimos seis jogos. Na temporada, são 37 bolas na rede em
36 duelos disputados.

Benzema comemora muito com o brasileiro Vini Júnior durante a vitória merengue diante do Chelsea, ontem

MÁQUINA DE
FAZER GOLS
Liga dos Campeões Benzema
faz três no Chelsea e deixa
Real Madrid próximo da vaga

O jogo começou disputado,
mas o equilíbrio anunciado
pelas primeira jogadas, contudo, não se cumpriu, pois
Benzema fez questão de dar
show com dois gols marcados
em três minutos. O primeiro
saiu aos 20, depois que o francês tabelou com Vini Jr, invadiu a área e acertou no ângulo
de Mendy. Pouco depois, aos
23, recebeu cruzamento de
Modric e cabeceou no contrapé do senegalês.
O Chelsea tentou se organizar para diminuir o prejuí-

AGENDA

CBF define calendário dos times baianos na Copa do Brasil
A CBF definiu as datas e horários dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Entre os três representantes
baianos, o Bahia é quem vai
entrar em campo primeiro.
O tricolor encara o Azuriz-PR, no dia 19 de abril,

uma terça-feira, às 19h30, na
Fonte Nova. A partida vai
marcar a estreia do tricolor no
torneio. Como foi campeão
da Copa do Nordeste do ano
passado, o Esquadrão ganhou
o direito de entrar apenas na
terceira fase.
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Um dia depois do Bahia,
será a vez do Vitória entrar em
ação. O rubro-negro encara o
Fortaleza na quarta-feira
(20), às 19h, no estádio Castelão, em Fortaleza.
Outro representante do estado, a Juazeirense enfrenta-

rá o Palmeiras no dia 30 de
abril, um sábado, às 21h, no
estádio Allianz Parque, em
São Paulo. As datas dos jogos
de volta ainda vão ser divulgadas. Quem avançar vai
embolsar uma premiação de
R$ 3 milhões.
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zo, mas esbarrou em uma linha defensiva bem montada
pelo técnico Carlo Ancelotti.
Na reta final antes do intervalo, os espaços começaram a
aparecer, e a equipe londrina
aproveitou para marcar aos
39 minutos, com um cabeceio de Havertz após cruzamento de Jorginho.
A esperança inglesa alimentada no fim da etapa inicial foi dilacerada antes do
primeiro minuto do segundo
tempo. A bola rolava há apenas 46 segundos quando cruzou pela terceira vez a linha
do gol de Mendy, em mais
uma finalização de Benzema.
Dessa vez, o goleiro saiu da
área e tocou curto para Rüdiger. O francês chegou na bola
a tempo e fez o gol.

SURPRESA
Nooutroduelododia,oBayern
de Munique não confirmou
seu favoritismo e foi derrotado
pelo Villarreal, por 1x0, na Espanha. O gol foi marcado pelo
atacante Danjuma.
Com o resultado, a equipe
espanhola vai jogar por um
empate na próxima terça-feira na Alemanha para
alcançar a semifinal. Os alemães precisam de um triunfo
simples nos 90 minutos para
levar a disputa para os pênaltis ou por uma diferença
maior para obter a classificação direta.

OUTROS ESPORTES
ï Tênis A brasileira Bia Haddad e a colombiana Maria
Osorio Serrano já estão nas
semifinais do WTA de Bogotá.
A dupla sofreu bastante ontem,
diante da russa Anina Anshba
e a grega Valentini Grammatikopoulou. Em sets duros,
avançaram com 7/6 (7/4) e
7/5 após 1h48. Mais cedo, o
Brasil garantiu uma vaga nas
quartas de final do simples com
a medalhista olímpica Laura
Pigossi, que derrotou a georgiana Ekaterine Gorgodze por 2
sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2.
Agora, em busca de uma vaga
nas semifinais, Pigossi se
prepara para enfrentar a ucraniana Dayana Yastremska.
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ï Basquete Após um dia de
descanso, a NBA contou com
uma rodada decisiva. Quase
todas as vagas para os playoffs
foram definidas, com destaque
para a decepcionante eliminação do Los Angeles Lakers,
do astro LeBron James. Sem
jogar, ele viu sua equipe ser
derrotada pelo poderoso
Phoenix Suns por 121 a 110, fora de casa. A sétima derrota
consecutiva acabou com qualquer chance dos Lakers avançarem ao play-in, fase de
repescagem que dá vaga nos
playoffs. A queda precoce surpreende porque o time da Califórnia foi o campeão da penúltima edição do campeonato e
havia sido montado para recuperar o título. Essa foi a 63ª
vitória dos Suns, um novo
recorde da franquia.

