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esportes

LLELIMINATÓRIAS PARA A COPA DE 2022

‘Poucas oportunidades’
Brasil teve 73% de posse de bola, mas quase não incomodou os venezuelanos

L

íder e único com 100%
de aproveitamento nas
três rodadas das Eliminatórias, o Brasil venceu a Venezuela, por 1 a 0, sexta-feira, no
Morumbi, e visitará o Uruguai,
terça, às 20h, em Montevidéu.
O treinador Tite falou sobre as
poucas triangulações e oportunidades de gols criadas, apesar
dos 73% de posse de bola.
“As triangulações acontecem com aquele sentido de
entrosamento, de repetir. Mas
acabaram acontecendo, o gol
foi o taquinho de golfe que eu
falo, do Paquetá, na jogada de
combinação, rodando, depois
de receber o Richarlison, infiltrando o Everton, lateral esquerdo do lado contrário, juntamente com o (Gabriel) Jesus,
área cheia. Precisávamos, sim,
do lance individual. No primeiro tempo afunilamos demais, não dava largura suficiente. E aí dificultava e de ter
essa jogada, dificultar a marcação adversária numa jogada individual”, explicou o treinador.
Tite também avaliou as finalizações de média distância:
“Eles (venezuelanos) baixavam
no 4-5-1, fecham com três volantes no centro, e ficou difícil de encontrar as finalizações.
As que aconteceram foi quando o Pedro entrou, fez pivô, o

o neymar não
é um jogador
insubstituível,
mas ele é
imprescindível
rio, a equipe vai sentir (falta).
Quando o adversário imprime
uma marcação forte, você sente mais alta ainda. Entrada do
Paquetá conseguiu provocar a
linha, como a gente chama, que
é fazer com que algum adversário se mexa para encontrar
um passe, foi quando a gente
começou a ter uma vantagem
nesse sentido. Como ele (Tite)
já falou, ele não é insubstituível, mas é imprescindível”.

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2022

3ª RODADA: RESULTADOS
Bolívia 2 x 3 Equador
Argentina 1 x 1 Paraguai
Colômbia 0 x 3 Uruguai
Chile 2 x 0 Peru
Brasil 1 x 0 Venezuela

Lucas Figueiredo/CBF

Firmino bateu e eu comemorei achando que tinha sido gol.
Mas foram poucas oportunidades”, disse Tite.
Filho e auxiliar de Tite, Matheus Bachi falou sobre o peso
da ausência de Neymar, cortado devido a uma lesão na perna esquerda.
“Sempre que você tem um
atleta do nível do Neymar, que
tem facilidade imensa de romper a primeira marcação e gerar desequilíbrio no adversá-

4ª RODADA: TERÇA-FEIRA
18h: Venezuela x Chile
18h: Equador x Colômbia
20h: Uruguai x Brasil
20h: Paraguai x Bolívia
21h30: Peru x Argentina

Tite admitiu que o Brasil afunilou demais as jogadas no primeiro tempo: ‘Não dava largura suficiente’

De virada, seleção olímpica vence sul-coreanos
Em preparação para defender
o ouro nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, em 2021, Seleção Brasileira sub-24 derrotou ontem a
Coreia do Sul, por 3 a 1, de virada,
em amistoso disputado em Cairo,
no Egito. Foi o primeiro desafio
dos comandados de André Jardini após a pausa do futebol cau-
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sada pela pandemia de Covid-19.
Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Reinier (Borussia Dortmund-ALE) marcaram os gols da
vitória verde e amarela.Antes,Lee
Donggyeong abriu o placar para
os sul-coreanos.O próximo desafio da Seleção será na terça-feira,

contra o Egito, às 16h, com transmissão do SporTV. Os atletas serão liberados no dia seguinte para
retornarem aos seus clubes.
Como a Olimpíada foi adiada de 2020 para 2021, o torneio
masculino de futebol terá limite
de idade de 24 anos (e não 23, como tradicionalmente).

