8 ATAQUE

DOMINGO, 9.9.2018 I O DIA
LUCAS FIGUEIREDO/CBF

a palinha do apolinho
■ e-mail: apolinho@odia.com.br

Washington Rodrigues
MAILSON SANTANA / FLUMINENSE F.C.

MENTIRAS DO FUTEBOL
■O

Tite garante que vai dar mais espaço para as caras novas da Seleção

MUDANÇAS À VISTA

Seleção diferente
contra El Salvador
Satisfeito com desempenho contra os
EUA, Tite promete dar chance a novatos

> Nova Jersey, EUA

N

o primeiro passo da seleção brasileira depois
da frustrante participação na Copa do Mundo,
Tite se mostrou satisfeito
com o que viu, na tranquila
vitória por 2 a 0 sobre uma
renovada equipe dos EUA.
“Foi acima da minha expectativa. Em alguns momentos com brilhantismo,
outros nem tanto. Houve
criatividade, não com o mesmo desempenho de antes,
normal”, afirmou o treinador, lembrando que jogadores e comissão técnica ainda
tentam se recuperar após a
traumática eliminação para
a Bélgica, na Rússia.
“Estamos retomando em
cima de uma dor e de uma
frustração. Tem um aspecto emocional. Me perguntaram sobre os novatos antes
do jogo, mas também temos
que dar mais oportunidades
para quem já estava aqui.
Como Firmino, Douglas Costa, Fred... E aí sim, depois, os

novatos”, completou.
Tite garantiu que fará
mudanças na equipe para
o amistoso de terça-feira,
às 21h30 (de Brasília), em
Washington, contra El Salvador: “Vamos fazer algumas mudanças no time titular sim. Com os jogadores
que não iniciaram. Não vou
falar quem, mas vamos dar
oportunidades sim”, disse.
DEBOCHE DE NEYMAR

Camisa 10 e promovido por
Tite ao cargo fixo de capitão da seleção brasileira,
Neymar, autor do primeiro
gol, em cobrança de pênalti,
recorreu à ironia para falar
do lateral americano Yedlin.
Durante o jogo, ele cometeu
um falta no brasileiro e perguntou ao árbitro: “Você viu
a Copa?”, referindo-se às possíveis simulações.
“Infelizmente não tenho
muito o que dizer. Só lamentar por ele. Não o conheço e
não tenho motivo para ficar
preocupado com isso”, afirmou Neymar.

futebol é um esporte
democrático, que, diferentemente de outras modalidades, abre as portas para
todos: altos, baixos, fortes,
franzinos, velozes e lentos
podem jogar. Suas 17 regras
são simples, claras e objetivas. Certa vez, João Havelange, então presidente da Fifa,
as considerou perfeitas e inibiu possíveis ataques por parte dos “gênios” que queriam
alterá-las. Não mudaram as
regras, mas inventaram as
tais recomendações e, com
isso, abriram as portas para

BRAÇADEIRA QUE
PODE SER PROBLEMA
■ Tite

reabriu o seu laboratório de análises e dele tirou
mais uma ideia genial. Na excursão para os amistosos nos
Estados Unidos, resolveu acabar com a fórmula absurda,
do rodízio de capitães, usada na fracassada missão na
Copa do Mundo da Rússia e
resolveu que Neymar, o camisa 10, será de agora em diante
o Rei Momo da seleção brasileira, primeiro e único nesse novo ciclo. Neymar é um
baita jogador e acaba por aí.
Não é líder de coisa nenhuma,
nunca foi e dificilmente será.
Dar-lhe essa sobreverga não o
ajudará em nada e poderá até
prejudicá-lo.

a manipulação de resultados. Hoje, o árbitro pode
escolher o pênalti que quer
marcar e a favor de quem
precisa. Lances iguais têm
marcações diferentes sob a
alegação de que se trata de
questão de interpretação.
Pênalti é pênalti, não existe pênalti duvidoso. Se o jogador atacou a bola com as
mãos, braço ou antebraço, é
pênalti, se não atacou, não é.
Simples. Essas observações,
recomendações, vindas sabe-se lá com que intenções,
mereciam ser investigadas.

PEDALADAS
■ Vascaínos devem ter se
arrependido de raspar o
Bigode. Alberto Valentim
chegou em São Januário,
mexeu no time e não conseguiu rearmar o quebra-cabeças. Se não ganhar do Vitória, hoje, lá em Salvador,
vai conhecer o bode preto.

BOLA DENTRO
■ O Gre-Nal desta tarde
no Beira Rio vale para os
gaúchos como uma decisão de Copa do Mundo.
Internacional, líder, e Renato babando de inveja,
doidinho para derrubá-lo.
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■ Clássico Vovô, Fluminense x Botafogo, hoje, no Maracanã, também será uma
briga para fugir do bafo
quente do Capiroto.
■ Já são quatro os pretendentes à mão do jovem Pedro, do Flu. Real Madrid
entrou na corrida.

BOLA FORA
■ Do insosso jogo-treino
em que o Brasil venceu
por 2 a 0 a fraca seleção
de novos dos Estados Unidos, não se tira outro proveito além do financeiro.
Vale tudo por dinheiro.

