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LL‘Nenhum minuto de jogo’

Só esquentou o banco
Espanhóis dão cornetada em Tite, que não botou o menino Vinicius Junior pra jogar

U

m dos jornais mais tradicionais da Espanha, o
Marca ironizou a ‘participação’deVinicius Junior nas duas
vitórias da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do
Mundo de 2022: 1 a 0 sobre a Venezuela,sexta-feira,no Morumbi,
e 2 a 0 diante do Uruguai,terça,em
Montevidéu.Cria do Flamengo,o
atacante do Real Madrid sequer
entrou em campo.
“O que Vinicius acrescentou foram quilômetros. Exatamente 20.700. O brasileiro
fez viagens Madrid-Rio, RioSão Paulo, São Paulo-Rio, RioMontevidéu e Montevidéu
-Madrid”, iniciou a reportagem.
“O jogador do Madrid esperava ter minutos, mas a primeira
partida foi complicada demais e
na segunda, contra o Uruguai, (o
treinador) Tite foi um tanto conservador. Então Vinicius volta
sem nenhum minuto de jogo com

o Brasil”, afirmou ainda o Marca.
Ao se apresentar à Seleção,
Vinicius mostrou-se animado
e postou no Instagram: “A seleção é o sonho de todo moleque... Não tem maior orgulho
que vestir a ‘amarelinha’. Uma
autêntica honra poder representar as cores da nação brasileira e ajudar a escrever o futuro
do ‘país do futebol’”, escreveu na
semana passada.
Natural de São Gonçalo, o
atacante de 20 anos deve ser relacionado para o próximo jogo
dos Merengues pelo Campeonato Espanhol, contra o Villarreal, sábado, às 12h15 (horário
de Brasília), fora de casa.
O Real é o quarto colocado,
com 16 pontos em oito partidas,
atrás de Real Sociedad (20), do
próprio Villarreal (18) e do arquirrival Atlético de Madri (17).
Já o Barcelona está em oitavo lugar, com 11 pontos em sete jogos.

Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison perdoa Cavani
Após sofrer entrada forte de Cavani, que foi expulso no lance, Richarlison falou que o centroavante
do Manchester United-ING não
teve culpa e considerou uma situação normal de jogo.“Foi na disputa da bola e ele passou do limite.
Se o meu pé estivesse fixo,talvez tivesse partido o tornozelo,mas não
LL

acho que ele teve a intenção de fazer isso. O que aconteceu foi que
ele tentou chegar à bola e atingiu
o meu pé. É uma situação normal
de jogo”, disse à CBF.
A jogada ríspida do uruguaio
foi no segundo tempo. Na etapa
inicial, Richarlison foi o autor do
segundo gol do Brasil.

Vinicius Junior acumulou milhagens: ‘Fez viagens Madrid-Rio-São Paulo-Montevidéu-Madrid’

