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Casemiro admite más atuações da
seleção brasileira após a Copa América
>>Singapura

H

NNO Flamengo derrotou o Atlé-

a Colômbia, no segundo tempo, jogamos como fizemos no
Brasil”, resumiu Casemiro.
Mas o volante prefere enfatizar o futuro. “Somos uma
grande equipe e temos potencial para jogar melhor.
Mas é importante ter plantel
maior, conhecer jogadores.
Aconteceu depois do Mundial isso. É bom para todos
nós”, acescentou.
Casemiro espera que amanhã a história seja diferente
do que a equipe apresentou
contra o Senegal: “O bonito do
futebol é que domingo (amanhã) temos a oportunidade de
mostrar que somos bons jogadores e uma grande seleção”.

Montenegro está no grupo que planeja o futebol do Fogão para 2020

VAI OU NÃO VAI?

De olho na Nigéria, Casemiro quer Brasil melhor do que contra Senegal

PASSE CURTO

CR7 BRILHA E
PORTUGAL VENCE
Com golaço de CR7, Portugal
fez 3 a 0 em Luxemburgo,
foi aos 11 pontos, e segue na
cola da Ucrânia (16), líder do
Grupo B das Eliminatórias
da Euro, que bateu a Lituânia por 2 a 0. Bernardo Silva
e Bruno Guedes fizeram os
outros gols lusitanos.

HOJE NA TV
SPORTV
Brasileiro Sub-20
Vasco x Atlético-MG
14h (vivo)
Brasileiro Série B
Figueirense x América-MG
19h (vivo)
TNT
Eliminatórias da Eurocopa
Itália x Grécia
15h45 (vivo)

tico-MG por 3 a 1, quinta-feira,
no Maracanã lotado, com uma
atuação monstruosa do meia-atacante Vitinho. Parece que
o técnico Jorge Jesus ressuscitou o garoto que estava morto
no Rubro-Negro. Ele acabou
com o jogo quando estava sendo testado junto com Reinier
para saber quem substituirá
Arrascaeta. O garoto também
foi bem, mas parece que essa
vaga contra o Grêmio, dia 23,
pela semifinal da Libertadores, já tem dono.
NAYRA HALM/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA
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á três jogos sem vencer,
a seleção brasileira volta a campo amanhã, às
9h (de Brasília), contra a Nigéria, em Singapura, com a missão de apresentar um futebol
melhor do que o mostrado no
1 a 1 com Senegal, na quintafeira. O volante Casemiro, do
Real Madrid, reconheceu que
há uma cobrança no próprio
grupo pela evolução.
“Sabemos que nosso jogo
não é esse, principalmente
em relação ao que jogamos na
Copa América. Não atuamos
nos amistosos na altura do
que podemos. Talvez contra

RESSURREIÇÃO É
COM ELE MESMO

esde o fim do primeiro semestre se escuta no Botafogo e no futebol brasileiro que os irmãos Moreira Salles iriam
assumir o futebol do clube ou pelo menos ter
participação ativa em todas as questões que
o envolvem. O projeto de lei clube-empresa
vai sendo ajustado, mas o que a gente sente é
que a tão sonhada entrada dos investidores e
botafoguenses ‘doentes’ tem demorado e esfriado cada vez mais. O que ainda pode acontecer é eles ficarem com uma cota no novo
movimento dos torcedores ilustres do Fogão,
que parece estar sendo comandado por Montenegro, vide áudio vazado nesta semana. O
CT também está no meio da discussão, pois
algumas parcelas estão atrasadas. Situação
que coloca em xeque a esperança do torcedor
botafoguense de respirar financeiramente e
formar um novo time. Aguardemos.
CHEGADA EFETIVA
NNCom

o presidente Mário
Bittencourt assumindo o
Fluminense, o clube já ganhou mais de quatro mil
sócios desde a posse do
mandatário. Apesar dos

problemas que a instituição enfrenta, está claro que
a autoestima está sendo recuperada no Tricolor das
Laranjeiras de uma vez por
todas. Grande fase!

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Valentim: retorno ao Botafogo

DIFÍCIL ENTENDER
NNAssisti a Avaí e Vasco na
última quinta-feira e só ficava me perguntando uma
coisa: é sério que o Botafogo vai pagar uma multa
para o Valentim ter a honra de treinar o Alvinegro?
Com todo o respeito à instituição, mas o time de Santa
Catarina era um bando em
campo. Total de zero ideias,
só chutão e que, junto com
um dia ruim do Cruzmaltino, protagonizou um dos
piores jogos deste Brasileirão. Que fase!

