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AMISTOSOS JOGADOR DO BARCELONA DIZ QUE SE IDENTIFICA BASTANTE COM O COMPANHEIRO DE SELEÇÃO E QUE JÁ ATUOU JUNTO COM ELE NO GRÊMIO

ENTRE MEIAS
Dois estilos parecidos
SELEÇÃO BRASILEIRA. ARTHUR
E MATHEUS HENRIQUE SÃO
CONSTANTEMENTE COMPARADOS
SINGAPURA
Da redação
@jornalovale

Integrando o grupo da Seleção
Brasileira que enfrenta Senegal e Nigéria nesta semana,
os meias Arthur e Matheus
Henrique são constantemente
comparados por seus estilos
de jogo e pela relação com o
Grêmio. Em entrevista coletiva realizada na manhã desta
terça-feira, o atleta do Barcelona falou sobre o seu ex-companheiro de Tricolor e reconheceu algumas semelhanças.
“O Matheusinho eu já conheço há mais tempo, desde
o Grêmio, sabia da qualidade.

Está há um ano ou um ano e
pouco no profissional e já foi
convocado”, afirmou.
Arthur falou também sobre as
comparações com o meia do
Grêmio: “Me identifico muito
com ele. Técnico, da mesma posição e com características em
comum. Se parece comigo”.
Mesmo com apenas dois anos
de diferença, Arthur já acumula
mais experiência do que Matheus Henrique, ainda mais se
tratando de Seleção. Sabendo
disso, se coloca à disposição
do companheiro: “No que puder
ajudar, vou ajudar”.
Na manhã desta terça, o lateral
-esquerdo Renan Lodi realizou
sua primeira entrevista coletiva
na Seleção Brasileira. Entre os
assuntos abordados, o atleta

falou sobre a recepção dos novos companheiros e sua recente
chegada ao Atlético de Madrid.
Sobre o primeiro contato com
o grupo, Lodi apontou: “Agora
estou muito feliz de ver grandes
jogadores como Alex, Neymar,
Thiago…É um sonho que estou
realizando.”
Assim como todos os recém
chegados na Seleção, o lateral
-esquerdo deverá participar de
um trote e cantar na frente de
todo o grupo. Lodi afirmou já
ter escolhido a música: “Estou
estudando toda hora quando
vou dormir a música do Revelação, ‘Tá Escrito’”.
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AMISTOSOS
contra seleções africanas
serão disputados pela
Seleção Brasileira nos dias
10 e 13 deste mês

