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FIM DA LINHA. Milton Cruz pediu demissão do
Figueirense, 8º lugar na Série B do Brasileiro. Ele
alegou à diretoria recebeu ameaças de torcedores

n site: www.odia.com.br
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JOGADOR FRANCÊS
É MORTO A TIROS
NNO

Richarlison começará o jogo de hoje, contra El Salvador, como titular

André Silva (D) chuta para marcar o gol da vitória de Portugal

SELEÇÃO

PORTUGAL BATE ITÁLIA

Brasil encara
El Salvador com
seis novidades
Entre as mudanças, Richarlison assume o
comando do ataque no amistoso de hoje

>>Washington

D

epois de vencer os Estados Unidos no primeiro
jogo após a decepção na
Copa do Mundo, o Brasil encara a seleção de El Salvador,
hoje, às 21h30 (de Brasília),
em Washington, para continuar a renovação do grupo
pensando na Copa América
que será disputada em casa
no ano que vem.
O adversário não deve
criar grandes dificuldades e
Tite tem uma oportunidade
de levar a campo jogadores
que pouco jogaram com a Seleção. Com relação ao time
que venceu por 2 a 0 os Estados Unidos serão seis mudanças. Saem Alisson, Fabinho,
Thiago Silva, Filipe Luís, Fred
e Firmino para a entrada de
Neto, Militão, Dedé, Alex Sandro, Arthur e Richarlison.

“A gente tem a responsabilidade de jogar bem e vencer.
Neymar, Paquetá, Coutinho,
Dedé... Vão jogar só uma parte do jogo. Alguns técnicos me
pediram cuidado. Paris Saint-Germain e Porto jogam na
sexta, Liverpool, no sábado.
Não é a equipe essencial, mas
tenho que ter a responsabilidade”, disse Tite.
Após o jogo de hoje, o Brasil
enfrenta a Arábia Saudita e a
Argentina nas próximas datas
Fifa, em outubro.
Brasil: Neto, Éder Militão,
Marquinhos, Dedé e Alex
Sandro; Douglas Costa, Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho e Neymar; Richarlison.
Técnico: Tite.
El Salvador: Hernández, Tamacas, Mendoza, Barahona e
Mejía; Rivera, Baires, Cerén e
Sosa; Ramírez e Cruz. Técnico: Carlos de los Cobos.

A

pesar de não contar com o craque Cristiano Ronaldo, que pediu para não ser
convocado, Portugal derrotou por 1 a 0
a Itália, ontem, no Estádio da Luz, em Lisboa,
pela segunda rodada da Liga de Nações da Uefa.
Com a ausência de seu principal jogador, o atacante André Silva assumiu o protagonismo para
marcar o único gol do jogo aos três minutos do
segundo tempo, carimbando a primeira derrota
em jogo oficial do novo técnico italiano Roberto
Mancini. Com o resultado, Portugal estreia assumindo a liderança do Grupo 3, já que Itália e
Polônia empataram em 1 a 1 na primeira rodada. Os portugueses voltam a jogar no dia 11 de
outubro, contra os poloneses.
MARCELO E POGBA
NA MIRA DA JUVE
NNHeptacampeã italiana,a
Juventus estaria agindo
nos bastidores para tentar
a contratação de Marcelo,
do Real Madrid, e Pogba,
do Manchester United, de
acordo com informações
do jornal ‘Tuttosport’. Marcelo seria, inclusive, um
pedido feito por Cristiano
Ronaldo, que é muito amigo do brasileiro. Recentemente, o lateral-esquerdo
se envolveu em polêmica
com Julen Lopetegui, treinador do Real Madrid.
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jogador William Gomis,
19 anos, foi assassinado na
noite de domingo em Toulon,
na França. As autoridades locais acreditam que o atleta,
revelado nas categorias de
base do Saint-Éttiene e que
estava sem clube, foi executado por traficantes de drogas.
Gomis estava em um carro
quando foi morto. Um jovem
de 14 anos também foi atingido e morreu horas depois no
hospital. A perícia recolheu
na cena do crime 24 cápsulas
de fuzil AK-47. De acordo com
Bernard Marchal, promotor
da cidade de Toulon, o crime
foi motivado por um acerto
de contas, já que recentemente outros membros da família de Gomis também foram
assassinados, incluindo um
irmão mais novo.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h30 (vivo)
Amistoso Internacional
Brasil x El Salvador
18h45 (vivo)
SPORTV
É Gol!
12h (vivo)
Seleção Sportv
12h45 (vivo)
Amistoso Internacional
Brasil x El Salvador
21h30 (vivo)
ESPN BRASIL
Futebol no Mundo
17h (vivo)
ESPN
Amistoso Internacional
EUA x México
22h (vivo)

Marcelo: sonho da Juventus

TNT
Liga das Nações
Espanha x Croácia
15h45 (vivo)

