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LLELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

Everton Ribeiro é
só elogios a Tite
Apoiador do Mengão diz que tem muito a
aprender com o técnico da Seleção Brasileira

O

apoiador Everton Ribeiro treinou como possível
substituto de Neymar,
após o craque do PSG sofrer dores na lombar antes da goleada
por 5 a 0 sobre a Bolívia, na sexta-feira. Por conta isso, se ventilou a possibilidade de o jogador
do Flamengo fazer uma função
diferente pela Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva, Everton revelou que Tite deseja vê-lo
atuar com o mesmo posicionamento do futebol brasileiro.
“Eu conversei com o Tite, o
que ele quer é que eu seja um armador, como no Flamengo. Devo jogar mais por dentro. Não sei
se posso falar muito aqui porque
tem técnico que não gosta que a
gente fale muito de tática. Mas ele
quer que eu clareie as jogadas. Independentemente de ser pela esquerda, por dentro ou pela direita, o Tite quer que eu articule as
jogadas”, afirmou.
Vivendo uma grande fase
no Flamengo, Everton Ribeiro sonha construir uma relação na Seleção, mesmo tendo já
31 anos. Ele acredita que ainda
tem muito a apresentar com a
camisa verde e amarela.
“É um sonho estar aqui, como
falei. Temos muitos jogadores de
qualidade,então estar aqui é muito gratificante,é o reconhecimento do trabalho da minha carreira,
principalmente no Flamengo.
Trabalhar novamente com o Tite
tem sido incrível, me ajudando a
me desenvolver,aprender mais sobre o futebol.Ele tem um excelente trabalho extracampo também.
Tenho muito a aprender com ele,
dentro e fora de campo”, disse.
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Torcer com inteligência
torcedor tem como hábito quarta; e, na mais baixa, Bolísecar os rivais, ligar os se- via e Venezuela.
O
Quanto mais Argentina,
cadores. Vale até mandinga. Isso é bom porque mantém aceso o fogo da paixão.
No caso das Eliminatórias
Sul-Americanas para a Copa
do Mundo de 2022, no Catar,
que está em andamento, sugiro um outro comportamento.
Se organizarmos em prateleiras as seleções dos dez países da região que participam da
disputa por vagas no Mundial,
poderíamos colocar o Brasil e a
Argentina na mais alta e, a partir daí, Uruguai e Colômbia, na
segunda; Chile e Equador, na
terceira; Paraguai e Peru, na

Uruguai e Colômbia vencerem
os das prateleiras de baixo, com
o Brasil também fazendo a sua
parte, mais folgada ficará a zona de classificação.
A linha de corte deve estar
em 32 pontos para a quarta
vaga sul-americana na Copa
do Mundo, com média de 1,7
ponto por rodada. Lembrando que se trata de um torneio
classificatório — os quatro
primeiros vão à Copa, o quinto terá uma chance na repescagem e os demais assistirão
pela televisão.

URUBU NA COLA DO GALO
O Flamengo vai superando
dificuldades, incluindo a troca
no comando do futebol, a falta
de tempo para Domènec Torrent conhecer o clube, o grupo
e os adversários, a sucessão de
lesões dos jogadores, as suspensões, as convocações para sele-
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Everton Ribeiro treina na Seleção e espera ficar por muito tempo

São Paulo vence o Palmeiras por 2 a 0, Fernando Diniz
ganha uma estrelinha, volta
à categoria de gênio e empurra Vanderlei Luxemburgo para a boca do lobo.
LLPresidente Alexandre
LL

Equipe viaja hoje para o Peru
LLA Seleção Brasileira embarca
hoje para Lima, onde amanhã,
às 21h (hora de Brasília), enfrentará a equipe do Peru, no
Estádio Nacional. Os jogadores brasileiros viajam embalados pela goleada de 5 a 0 sobre
a Bolívia, em São Paulo, na rodada de abertura, na noite de
sexta-feira. Já os peruanos, que
perderam a Copa América de
2019 justamente para o Brasil,
empataram em 2 a 2 com o Pa-

raguai, em Assunção, na noite
de quinta-feira.
Ontem, o técnico Tite comandou uma atividade no Centro de Treinamento Joaquim
Grava, do Corinthians, em São
Paulo. Em entrevista, o atacante Rodrygo disse que o Brasil sabe que a equipe peruana é forte: “Eles têm grandes jogadores
e devem dificultar a nossa vida.
Mas vamos nos preparar para
conseguir a vitória lá no Peru”.

ções sul-americanas, as competições paralelas, as viagens,
a Covid 19, os jogos com intervalos curtos. Mesmo assim, o
time, que esteve na lanterna,
reagiu e fechou a rodada três
pontos atrás do líder. Urubu
fungando no cangote do Galo.

Campello diz que o Vasco
foi garfado e que não foi
a primeira vez. Deve ser indiciado no STJD.
LLGoleiro do Goiás, o paranaense Tadeu, 28 anos, está
entre os melhores.

BOLA DENTRO

GO garoto Sávio, de 16 anos, estreou
no Atlético-MG na vitória sobre o
Goiás por 3 a 0. Chamou jogo, deu
trabalho e, quando substituído, não
gostou. Saiu bicudo. Bom de bola.
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O VAR voltou a ser alvo da fúria,
desta vez dos vascaínos. O gol de
empate no jogo com o Flamengo foi
legal. Aquela régua mágica achou um
ombro imaginário na frente.

LL

