10

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 18/11/2020

esportes

LLA COPA É LOGO ALI!

Brasil arrasa Uruguai
Com gols de Arthur e Richarlison, Seleção de Tite vence e está 100% nas Eliminatórias

N

a sua despedida em 2020,
a Seleção Brasileira visitou o Uruguai e conquistou uma importante vitória fora de casa. Com gols de Arthur e
Richarlison, ambos no primeiro
tempo, o Brasil venceu por 2 a 0,
chegou a 12 pontos e é líder com
100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo de
2022.A Amarelinha não começava com quatro vitórias desde 1982.
Para surpreender o bom setor
defensivo do Uruguai, Tite montou estratégia diferente: Richarlison ficava aberto na esquerda e
Firmino,como referência na frente. Everton Ribeiro tinha mais liberdade para cair pelos dois lados.
O plano deu certo. Aos 33 minutos,Arthur abriu o placar para o
Brasil.Após boa jogada de Everton
Ribeiro pela direita, Gabriel Jesus
foi lançado na área e escorou para
trás.O volante chegou,tentou limpar a marcação e bateu colocado.
A bola desviou na zaga e matou o
goleiro Campaña: 1 a 0.
O Uruguai tentava reagir, mas
era em vão e viu os brasileiros ampliarem. Após cobrança curta, a
bola foi para Renan Lodi, que levantou na área.Richarlison apareceu entre os zagueiros e cabeceou
no canto do gol: 2 a 0.
Antes do fim da primeira etapa, o time celeste quase diminuiu
o placar. De La Cruz cobrou falta
URUGUAI

0

Martín Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Oliveros; Betancur (Brian Rodríguez),
Torreira (Arambarri), De La Cruz (Jonathan
Rodríguez) e Nahitan Nandez; Darwin
Nuñez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez

Lucas Figueiredo/CBF

da esquerda,e Godín chegou pelo
alto, cabeceando forte. A bola explodiu no travessão e saiu.
O roteiro na segunda etapa começou da mesma forma, com os
dois times ao ataque. Nos primeiros dez minutos, Everton Ribeiro
passou pelo marcador e bateu firme, mas Campaña defendeu.
A vida do Brasil já estava fácil,
dominando o rival no campo,e ficou ainda melhor aos 26 minutos.

URUGUAIO
CAVANI ENTROU
DURO EM
RICHARLISON E
FOI EXPULSO
O atacante Cavani deu uma entrada violenta em Richarlison e foi
expulso após análise do VAR. Aos
30, mais uma vez o árbitro de vídeo entrou em cena.Após cobrança de escanteio,Cáceres tentou um
chute de calcanhar, travado, e depois girou, batendo para o fundo
das redes. O árbitro, porém, anulou o gol alegando impedimento.
Everton Ribeiro, jogador relacionado pelo Flamengo para a
partida de hoje contra o São Paulo,
atuou durante 91 minutos e vai ter
cerca de 24h para descansar.
BRASIL
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Ederson, Danilo, Marquinhos,Thiago Silva e
Renan Lodi; Douglas Luiz (Lucas Paquetá),
Arthur e Everton Ribeiro (Bruno Guimarães); Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison
(Cebolinha). Técnico: Tite

Local: Centenário, em Montevidéu (Uruguai)
Juiz: Roberto Tobar Auxiliares: Christian Schiemann e Claudio Rios (trio do Chile)
Gols: 1º tempo: Arthur, aos 33, e Richarlison, aos 44 minutos
Cartões amarelos: Cáceres, Giménez, Douglas Luiz, Nández e Richarlison
Cartão vermelho: Cavani

Everton Ribeiro atuou 91 minutos e terá 24h para descansar visando à partida de hoje do Flamengo
ATUAÇÕES

BRASIL
COBRA DO JOGO

bola cheia

deu pro GASTO

bola murcha

técnico

URUGUAI

Richarlison marcou
seu nono gol em 23
jogos pelo Brasil

Cebolinha, Lucas Paquetá
e Bruno Guimarães
jogaram pouco tempo

Marquinhos, Douglas Luiz,
Thiago Silva, Renan Lodi,
Arthur e Everton Ribeiro

Tite armou bem o time,
que controlou o jogo e
levou poucos sustos

Gabriel Jesus, Firmino,
Ederson e Danilo

Com a ausência de Suárez pela
Covid-19, Cavani ficou sozinho e
ainda foi expulso.

