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esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Amanhã Atlético-MG
Copa do Brasil Quarta São Paulo

18h15
A definir

Mineirão
Maracanã

LLA VOLTA SERÁ NO MORUMBI

Só pedreira sem Pedro
Tite convoca atacante do Mengão, que vai jogar desfalcado na Copa do Brasil
feira (dia 9).Portanto,o confronto
com o Atlético-MG,amanhã,será
o último antes de Everton Ribeiro e Pedro ficarem à disposição de
Tite, assim como Isla.Além do jogo de ida das quartas de final contra o São Paulo,os atletas perderão
a partida diante do Atlético-GO,
pela 21ª rodada do Campeonato
Brasileiro, dia 14.
A participação dos atletas no
duelo decisivo com o Tricolor Paulista é uma incógnita,apesar de estar marcada para o dia seguinte da
quarta rodada das Eliminatórias
Sul-Americanas.Já aconteceu,em
outras ocasiões,do Flamengo preparar uma logística a fim de contar com os atletas nestas condições.
Porém,isso também depende que
os mesmos não sejam utilizados
pelas seleções.
O atacante Richarlison usou
ontem as redes sociais para comemorar a convocação de Pedro. A
dupla de ataque que fez sucesso no
Fluminense vai reeditar a parceria
na Amarelinha.“Feliz demais por
tu, irmão”, publicou o jogador do
Everton. Enquanto isso, o departamento médico da Seleção tem
esperanças de o craque Neymar,
do PSG, se recuperar a tempo de
enfrentar o Uruguai, dia 17.

Daniel Castelo Branco

OS CONVOCADOS DE TITE
Lucas Figueiredo/CBF

O

atacante Pedro foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nas
Eliminatórias Sul-Americanas,
nos dias 13 e 17 de novembro,respectivamente, contra a Venezuela, em São Paulo, e o Uruguai, em
Montevidéu. E mais, a CBF definiu os confrontos das quartas de
final da Copa do Brasil.O Flamengo enfrentará o São Paulo, provavelmente nas duas próximas quartas-feiras (dias 11 e 18). Assim, o
artilheiro se junta à lista de desfalques que o treinador espanhol
Domènec Torrent terá.
O Flamengo iniciará o duelo em casa, no Maracanã, e decidirá no Morumbi. Além de Pedro - chamado por conta da lesão
de Neymar -, o zagueiro Rodrigo
Caio e o meia Everton Ribeiro já
estavam convocados. O defensor
acabou cortado por lesão,mas não
deve se recuperar a tempo para os
confrontos com o São Paulo.
O Rubro-Negro também deve perder o lateral-direito Maurício Isla para a seleção do Chile. Já
o meia uruguaio Arrascaeta, com
dores e inchaço no joelho, foi cortado ontem da Celeste.
A apresentação da Seleção Brasileira está prevista para segunda-

Tite deixa galera na bronca

GOLEIROS
Alisson (Liverpool)
Ederson (Manchester City)
Weverton (Palmeiras)

LL

LATERAIS-DIREITOS
Danilo (Juventus)
Gabriel Menino (Palmeiras)

LL

ZAGUEIROS
Marquinhos (PSG)
Thiago Silva (Chelsea)
Diego Carlos (Sevilla)
LLFelipe (Atlético de Madrid)
LL

LATERAIS-ESQUERDOS
Alex Telles (Manch. United)
Renan Lodi (Atl. Madrid)
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VOLANTES
Casemiro (Real Madrid)
Douglas Luiz (Aston Villa)
Arthur (Juventus)
Allan (Everton)
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Nação se revolta na internet
Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo demonstraram irritação com a decisão
de Tite de convocar o artilheiro rubro-negro na temporada.
“Na moral, pra que fazer isso,
Tite? Tem armação no meio!”,
desabafou um internauta. “Por
que não leva o Thiago Galhardo, que tem mais gols que Pedro? O cara já convocou dois do
Flamengo e leva mais um”, completou outro torcedor.
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E a Nação Rubro-Negra não
parou por aí. Alguns apostam
que Pedro ficará o tempo todo
no banco. “Tite o convocou pra
desfalcar o Flamengo e deixá-lo
no banco, porque o Pedro nunca
iria começar jogando logo de cara.O Tite é um paneleiro sinistro”.
Um outro perfil no Twitter
exige uma atitude dos cartolas.
“A diretoria não pode aceitar
essas coisas calada. Precisa se
pronunciar”.

MEIAS
Everton Ribeiro (Flamengo)
Lucas Paquetá (Lyon)
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ATACANTES
Everton Cebolinha (Benfica)
Roberto Firmino (Liverpool)
Gabriel Jesus (Manch. City)
Neymar (PSG)
Richarlison (Everton)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Pedro (Flamengo)

LL

Em 2020, Pedro fez 20 gols em 36 jogos (média de 0,55 gol por jogo)

