
     

 

CRB eSports passa por cima de campeão Brasileiro e avança 

para fase final presencial do eBrasileirão PRO 

Trio regatiano goleia Operário e, contra o Santos, carimba o passaporte para o 

Rio de Janeiro 

 

Classificados! O CRB eSports voltou aos gramados virtuais do PES e fez 

história nos esportes eletrônicos de Alagoas. O Galo estreou no eBrasileirão e 

mostrou mais uma vez quem manda nos esportes eletrônicos do estado. 

O eBrasileirão é a competição digital do Campeonato Brasileiro de Futebol, 

realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, em parceria com a Konami, 

desenvolvedora japonesa, responsável pelo game Pro Evolution Soccer (PES), 

atualmente rebatizado como eFootball. 

 

 

 



No início da tarde do último sábado, (20), o Galo entrou em campo com o trio 

Daniel Nascimento, Markston Santos e Thardelly Silva, que enfrentaram três 

atletas do Operário Ferroviário-PR e do Santos-SP no grupo B da competição. 

Nos primeiros confrontos contra os paranaenses, os representantes do 

Regatas venceram, convenceram e ainda golearam, confira: 

Daniel 3x2 Welinton 

Welinton 3x4 Daniel 

Markston 6x1 Allan 

Allan 1x3 Markston 

Thardelly 3x0 Antero 

Antero 1x9 Thardelly  

Mais tarde, foi a vez do Santos enfrentar o Galo na fase de grupos. Com uma 

equipe de grande qualidade, tendo como capitão Thiago Avaré, campeão do 

eBrasileirão Open 2019, o Peixe veio bem preparado, ganhou duas partidas 

contra Thardelly e Markston, mas parou no meio do caminho. 

Daniel 4x2 Higa 

Higa 3x4 Daniel 

Markston 1x0 Avaré 

Avaré 1x0 Markston 

Thardelly 2x2 Leal 

Leal 5x1 Thardelly  

 

O jogador Markston “MarkstonSE” Soares, representou bem a camisa do Galo 

e conseguiu superar Thiago Avaré, campeão da edição 2019 do eBrasileirão. 

Na primeira partida contra o Santos. O jogador sergipano aplicou um simples 1 

a 0 dentro de campo, mas que, segundo ele, marcou sua trajetória no futebol 

digital. Ele avaliou o desempenho contra o campeão. 

“O jogo contra o Avaré foi um jogo muito tenso, muito pegado no meio-campo, 

muitas divididas. Dava pra sentir a tensão em cada ataque, na forma como a 

gente estava defendendo. Eu acho que os dois foram muito felizes no setor 

defensivo e, eu fui ainda mais no setor ofensivo, conseguindo o gol e o triunfo.” 

Markston também comentou sobre a concentração que teve durante a partida, 

o que facilitou o equilíbrio dele contra o santista, e trouxe a importante vitória 

no fim. 

“Quando a gente sabe da qualidade do adversário, a gente sabe que não dá 

pra errar. Eu mantive minha concentração do início ao final, sabendo o que eu 



tinha que fazer e isso facilitou a aplicação da minha proposta de jogo contra 

ele.” 

Com a classificação, o CRB viaja ao Rio de Janeiro e vai competir a semifinal 

presencial nos próximos dias 2 e 3 de setembro, na Gameplay Arena, espaço 

montado dentro do Rock in Rio. O adversário da fase final ainda será definido 

pela organização da competição.  

 


