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Um dos vices das CBF,
Francisco Noveletto
diz que o craque vai
pedir dispensa e fala
em um novo vídeo

Com o camisa 10,
Brasil encara o Catar
Atacante está garantido hoje, no Mané Garrincha, no
penúltimo amistoso da Seleção antes da Copa América
AFP

Caboclo
descarta
o corte

“O ambiente está
muito tranquilo.
O mais importante
é que não afete
os jogadores”
ROGÉRIO CABOCLO,
Presidente da CBF

NNPronunciando-se pela primeira vez sobre a polêmica
envolvendo Neymar, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, garantiu que a entidade
confia na palavra do jogador,
que nega a acusação de estupro, e rechaçou a possibilidade
de desconvocação.
“Não há expectativa alguma de que o Neymar não
esteja na Seleção. Tenho
conversado com os advogados, com o pai e dado o
apoio que a CBF tem de dar”,
disse Caboclo ao ‘Sportv’,
durante Congresso da Fifa
em Paris, garantindo também a permanência de Tite,
independentemente do desempenho na copa América.
Uma das maiores preocupações é com o ambiente
da Seleção. Caboclo, porém,
acredita que o elenco, concentrado em Teresópolis, não será
afetado. “O ambiente está
muito tranquilo. Tentamos
levar o caso com naturalidade,
o mais importante é que não
afete os jogadores”.
Já Francisco Noveletto,
um dos vice-presidentes da
CBF, disse ter certeza de que
Neymar pedirá dispensa antes da competição. Em entrevista ao SBT-RS, justificou
que o atleta não tem condições psicológicas de jogar.
“Tem muito mais coisa para
aparecer. Um amigo meu do
Rio disse que tem mais um
vídeo para ser jogado na rua.
Se eu sou o Neymar...”

Com Neymar no olho do Furacão, a seleção brasileira enfrenta hoje o Catar, às 21h30,
no Mané Garrincha, em seu
penúltimo amistoso antes do
início da Copa América. E,
mesmo diante da acusação de
estupro, a presença do camisa
10 no time titular foi garantida pelo técnico Tite.
Ainda que o momento seja
conturbado fora de campo,
Neymar continua sendo a
maior esperança de gols da
Seleção. Imprescindível foi a
palavra que Tite usou para definir o atacante quando questionado sobre a possibilidade
de tirá-lo do torneio.
Com o camisa 10 no comando do ataque, a Seleção vai a
campo com poucas novidades.
O goleiro Alisson e o centroavante Roberto Firmino, que
conquistaram a Liga dos Campeões no último sábado, são as
principais ausências, dando
lugar a Ederson e Gabriel Jesus. Nas laterais, Filipe Luís e
Daniel Alves — novo capitão —
estão de volta ao time titular.
Antes do início da Copa
América, Tite ainda terá um
amistoso com Honduras, domingo, para definir o time
ideal para a disputa do torneio. A tendência é que, com
todos os atletas à disposição,
ele entre em campo com força máxima — reserva, o lateral-direito Fagner, que sofreu
uma lesão na coxa direita,
pode ser cortado.
Apesar de pouco tradicional, a seleção do Catar vive
ótima fase. Convidada para
participar da Copa América,
a equipe vem de sete vitórias
seguidas, com direito a título
invicto da Copa da Ásia, em
fevereiro, desbancando o favorito Japão na final por 3 a 1.

Tite comanda o último treino antes do amistoso com o Catar, em Brasília
Técnico:
Tite

Filipe Luís

Técnico:
Felix Sánchez

Neymar

Afif

Ederson

21h30

Arthur

Aberta

Al Sheeb
Madibo

Richarlison

Daniel Alves

Al Rawi
Salman

Gabriel Jesus
Coutinho

Miranda

Pedro Correia

Almoez Ali

Casemiro
Marquinhos

Haydos

Hatem

Mané Garrincha (DF)

Khoukhi
Hassan

Jose Argote (Venezuela)

