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Quarta-feira, 12 de Junho de 2019

SELEÇÃO BRASIL ESTREIA NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, CONTRA A BOLÍVIA, NO ESTÁDIO DO MORUMBI, EM SÃO PAULO, A PARTIR DAS 21H30

Sem pistas. Jogadores disputando lance
durante treino no estádio do Pacaembu
Pedro Martins/MoWA Press

MISTERIOSO
TITE NÃO DÁ PISTAS
COPA AMÉRICA. TREINADOR DA
SELEÇÃO BRASILEIRA MANTÉM
DÚVIDAS DA EQUIPE PARA ESTREIA
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A Seleção Brasileira estreia na
Copa América às 21h30da próxima sexta-feira, mas, Tite ainda não deu pistas da formação
titular para o confronto com
a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Na tarde
dessa terça, o técnico decidiu
abrir todo o treino à imprensa
em meio ao aquecimento dos
atletas. A princípio, os jornalistas teriam acesso aos 15 minutos iniciais apenas.
As dúvidas estão na zaga e no
meio de campo. Marquinhos,
com desgaste físico elevado,
ficou no hotel para estender o
trabalho regenerativo. Thiago
Silva está recém-recuperado
de uma artroscopia no joelho.

Miranda e Militão não têm problemas, mas, ainda não se sabe
ao certo qual será a dupla titular
para o torneio continental. Arthur também sequer foi ao estádio do Pacaembu com o grupo
para o treinamento dessa terça.
O volante segue entregue aos fisioterapeutas por causa da pancada sofrida no joelho durante
o amistoso com Honduras e
tem chances remotas de jogar
na sexta. Como a tendência
era do jogador do Barcelona
iniciar a partida frente aos bolivianos, fica a dúvida se Tite
optará por Allan ou Fernandinho, o que também deve influenciar nos comandos para
Daniel Alves.
A Seleção Brasileira fez
atividades específicas
nesse segundo dia em São
Paulo. Defesa e ataque
foram separados em determinado momento. Houve

simulação de transição com o nito dentro e fora de campo.
‘adversário’ representado por Nesta terça-feira, o atacante
placas de metal e muita cobran- da Seleção Brasileira ofereceu
ajuda para estudantes do Instiça em cima das finalizações.
Um ‘sete contra sete’ em tuto Federal do Espírito Santo
campo reduzido a aproxima- participarem da Olimpíada de
damente 30 metros também Matemática Internacional da
exigiu rapidez e compacta- Ásia, que será realizada em
ção dos atletas. Os traba- Taiwan entre os dias três e sete
de julho.
lhos, porém, em
Para disputar o
nenhum momento
evento, a equipe prederam pistas da escalação.
cisa enviar ao menos
DE JUNHO
Em meio às ativida- é a data
três representantes,
além de um profesdes, Daniel Alves e da estreia
Filipe Luis foram re- da Seleção
sor responsável. Sem
recursos para custirados para corrida Brasileira na
em volta do campo. Copa América,
tear passagens, insO mesmo aconteceu contra a Bolívia crição, alimentação,
com Thiago Silva e
passaporte e visto,
Coutinho no início.
os alunos pediram
Apenas nessa quarta-feira, auxílio financeiro nas redes
quando Tite trabalhará o tempo sociais, marcando figuras pútodo sem a presença da impren- blicas. Além de Richarlison,
sa, o Brasil deve ganhar uma Neymar também foi mencionacara para a estreia. Resta saber do na publicação. Mas apenas
se o mistério será levado até o atacante do Everton, nascimomentos antes da bola rolar do em Nova Venécia, local do
para valer na Copa América.
campus da unidade, respondeu, tomando a iniciativa de
ajudar. “Já entrei em contato
AJUDA.
Richarlison está fazendo bo- com José”.

14

.

