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LLO LATERAL-ESQUERDO FILIPE LUÍS TREINOU
ONTEM COM BOLA, MAS AINDA É DÚVIDA
PARA ENFRENTAR A ARGENTINA
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LLrumo ao duelo

É vencer pra zoar Argentina
bem mineira
o colega de clube
Gabriel Jesus: vitória pra tirar sarro de Agüero

N

Lucas Figueiredo / CBF

o Manchester City, Gabriel Jesus é classificado
como o promissor reserva de Sergio Aguero. Enquanto o
companheiro de clube ostenta o
status de maior artilheiro da história dos Citizens, com 232 gols,
o camisa 9 da Seleção amarga
um incômodo jejum às vésperas do clássico com a Argentina,
amanhã, às 21h30, no Mineirão,
pela semifinal da Copa América.
Depois de passar em branco
na Copa do Mundo da Rússia,
em 2018, o atacante ainda não
desencantou na competição
continental e acumula 567 minutos sem marcar, considerando
competições oficiais pelo Brasil.
Admirador de Agüero desde a
adolescência, Gabriel Jesus conta com a confiança de Tite para
enfrentar a pressão, derrubar a
escrita e não perder a chance de
‘zoar’ o amigo com a classificação para a final.
“Antes de virar profissional,
via ele (Agüero) jogar, fazendo
gols e sendo artilheiro. Ter um
companheiro desse nível brigando por posição me fez aprender
muito... Não apostei, mas espero poder zoar muito ele e o Otamendi quando voltar”,disse Jesus.
Após o 7 a 1 sofrido para a Alemanha, na Copa do Mundo de
2014, a Seleção volta ao Mineirão pressionada. Não apenas pelo
fantasma daquela traumática eliminação,mas pela insatisfação da
torcida pelo baixo nível das apresentações na Copa América. No
clássico com o maior rival, a Argentina, o tom de cobrança será
ainda maior. “É o maior clássico,
de duas seleções gigantes, de dois
países com um histórico muito
bom”, disse o camisa 9.
Gabriel Jesus está há 567 minutos sem fazer gol em jogos oficiais

Seleção de Messi voltou ontem a
Minas Gerais, onde já havia jogado

A

seleção argentina está de
volta a Belo Horizonte,
onde empatou em 1 a
1 com o Paraguai pela fase de
grupos da Copa América e
amanhã, às 21h30, enfrentará
o Brasil pelas semifinais do torneio. Os hermanos chegaram
de tarde ao hotel onde ficarão
hospedados na capital mineira, sendo aguardados por torcedores argentinos e fãs brasileiros de Messi. Mas, como os
jogadores ficaram encobertos
pelo cordão de isolamento, o
público mal pôde vê-los.
Antes da viagem a Belo Horizonte, a Argentina ainda fez
seu último treino no Rio, no
CT do Fluminense, na Barra.
A atividade foi fechada à imprensa. No Rio, os hermanos
garantiram a vaga para as semifinais com uma vitória sobre
a Venezuela, por 2 a 0, na tarde
de sexta-feira, no Maracanã.
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Messi ainda não desencantou

A Argentina deve entrar na
semifinal de amanhã, no Mineirão, com o seguinte time:
Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Paredes,
De Paul e Acuña; Messi, Lautaro Martínez e Agüero.

rapidinhas...

União faz a
força no Chile

Peru está
confiante

LLConsiderado por muitos
como azarão contra a Colômbia, o Chile subverteu e
conseguiu a vitória nos pênaltis. No elenco da ‘Roja’, a
avaliação é de que a união do
grupo vai levar o time à vitória contra o Peru. “Novamente pensando em uma semifinal. Esta é a nossa família
de futebol, que dia a dia trabalha junta”, escreveu o defensor Isla nas redes.

LLMaior surpresa da semifinal, o Peru foi heroico ao resistir contra o Uruguai e levar o jogo para os pênaltis
— nas cobranças, o goleiro
Gallese cresceu. Ricardo Gareca, o técnico da seleção de
Guerrero, confia que vai chegar à final.“Vamos enfrentar
um grande time.Acredito na
nossa seleção, na nossa capacidade, em tudo que fizemos”, disse o treinador.

