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LLlesão na coxa esquerda

À espera de Neymar
Tite comanda primeiro treino da Seleção, em Teresópolis, ainda sem o camisa 10

N

a apresentação dos convocados para os jogos contra Venezuela (sexta-feira,
no Morumbi) e Uruguai (dia 17,
em Montevidéu), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de
2022, no Catar, todos os holofotes
se voltaram ontem para Neymar,
na Granja Comary. Com cinco
cortes na lista original - o recorde
sob o comando de Tite -, o departamento médico da Seleção Brasileira trabalha para ter o camisa 10
em campo diante da Celeste.
Em recuperação da lesão na
coxa esquerda, sofrida no fim de
outubro pelo Paris Saint-Germain-FRA, o atacante iniciou
o tratamento intensivo. Com
Neymar vetado para o confronto
com a Venezuela, Tite comandou
ontem o primeiro treino em Teresópolis para definir o substituto, com 13 dos 23 convocados. O
grupo ficará completo hoje.
Longe da bola e do contato com
os companheiros,Neymar iniciou
sessões de fisioterapia na Granja,
após a reavaliação clínica feita pelo médico Rodrigo Lasmar. Ainda que tenha esperança de contar
com o camisa 10 contra o Uruguai,
Tite convocou na semana passada
mais um atacante: Pedro, do Flamengo, por precaução.

Rodrigo Caio (Flamengo),
Éder Militão e Casemiro (Real
Madrid-ESP), Fabinho (Liverpool-ING) e Philippe Coutinho
(Barcelona-ESP) são os nomes
cortados da lista original. Foram
convocados para os lugares deles:
os zagueiros Felipe (Atlético de
Madri-ESP),Diego Carlos (Sevilla-ESP) e os meio-campistasAllan
(Everton-ING), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Lyon-FRA).

o brasil vai
enfrentar
a Venezuela,
sexta-feira, e o
Uruguai, dia 17
Na manhã de ontem, em Teresópolis, se apresentaram os
zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Felipe e Diego Carlos,
os laterais Alex Telles e Renan
Lodi, o volante Allan, o meia
Everton Ribeiro e os atacantes
Pedro e Richarlison.
Já o goleiro Weverton e lateral Gabriel Menino, do Palmeiras, estão na Granja Comary desde domingo.

Thiago Silva: perto do recorde
Com 91 jogos com a Amarelinha, Thiago Silva está a 17 de
superar Lúcio como o zagueiro
que mais vezes defendeu a Seleção Brasileira: 107 vezes. Na
experiência de seus 36 anos, o
camisa 4 crê que o treinador Tite tem peças de qualidade para
suprir as baixas e manter o Brasil com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias - já venceu
Bolívia (5 a 0) e Peru (4 a 2).
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“As lesões vão acontecer, vão
ter jogadores infectados pela Covid-19 também, e a gente
precisa ter peças para suprir essas ausências. A Seleção Brasileira está muito bem servida quanto a isso. O Tite, nesse sentido,
fica muito tranquilo. Como ele
fala sempre, no radar da Seleção
tem, mais ou menos, 40 ou 50
jogadores que podem ser convocados”, avaliou Thiago Silva.
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