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Kipchoge: primeiro a correr a maratona em menos de duas horas

QUENIANO FAZ HISTÓRIA

Gabigol em treino da seleção brasileira em Singapura: Tite desconversou sobre a escalação do artilheiro no jogo

Insatisfeito, Tite fará
duas mudanças hoje
Treinador reconhece mau momento da seleção brasileira e
espera um rendimento melhor em amistoso com a Nigéria
>>Singapura

H

á três jogos sem vitória, o
que não acontecia desde
2013, a seleção brasileira preocupa o técnico Tite. Ele
conversou com a imprensa em
Singapura, palco do amistosos de hoje às 9h (de Brasília),
diante da Nigéria, e admitiu
que o rendimento está longe
do ideal. “O desempenho me
preocupa e se a equipe está
equilibrada. O placar é consequência e nem sempre reflete
o que foi o jogo. Não posso ficar
refém de resultados. A pressão
de vencer é normal, mas tem
que ser encarada com discernimento”, afirmou.
O treinador fará somente

duas alterações na equipe titular em relação ao time que
iniciou a partida no empate
em 1 a 1 com Senegal, na terçafeira: Everton Cebolinha substitui Philippe Coutinho e Alex
Sandro dá lugar a Renan Lodi.
“Tenho que estabelecer priori-

Renan Lodi entra na
vaga de Alex Sandro
e Cebolinha vai
substituir Coutinho
na partida de hoje
em Singapura

dades”, declarou, ao justificar
que não pode mudar muito a
equipe para o jogo de hoje.
Tite reconheceu que, se a
Seleção tivesse vencido a seleção de Senegal, hoje teria mais
tranquilidade para novos testes: “Sim, tem uma lógica em
relação a isso. Você não consegue fazer duas, três coisas ao
mesmo tempo. Uma pode atrapalhar a outra”.
O técnico da Seleção foi
questionado se pretendia dar
chance a Gabigol, ídolo do Flamengo e artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols.
“Eu não posso dizer. Seria leviano, demagogo de fazer média
com o torcedor. Vamos tentar
olhar o jogo”, afirmou Tite.

NNPela primeira vez na história, um homem completou a
prova da maratona em menos de duas horas. O responsável
pela façanha foi o queniano Eliud Kipchoge, de 34 anos,
campeão mundial e olímpico. Ele marcou, em Viena, na Áustria, o tempo de 1h59min40s2 em evento do patrocinador. O
feito foi acompanhado por milhares de pessoas nas ruas do
Quênia em telões instalados em várias cidades. “Isso mostra
que nenhum ser humano tem limites”, afirmou Kipchoge.

ITÁLIA AVANÇA
NA EURO-2020
NNJogando de verde, a Itá-

lia superou a retranca da
Grécia, venceu por 2 a 0,
no Estádio Olímpico, em
Roma, e se garantiu na
Euro-2020. Sob o comando de Roberto Mancini, a
Azzurra ganhou os sete
jogos nas Eliminatórias,
com 20 gols a favor e três
contra. Os gregos ficaram
em situação difícil.

FRIBURGUENSE
É CAMPEÃO
NNO Friburguense é campeão
da Segundona do Rio. Em
Moça Bonita, ontem, o time
da Serra venceu o América, por 2 a 1, após empate,
no jogo de ida, em 1 a 1, na
semana passada. Maicon e
Toshiya marcaram para o
Frizão, Pedrinho descontou.
Os dois clubes estão na Seletiva do Carioca de 2020.

HOJE NA TV
GLOBO
Amistoso
Brasil x Nigéria
9h (vivo)
Campeonato Brasileiro
Athletico-PR x Flamengo
16h (vivo)
SPORTV
Amistoso
Brasil x Nigéria - 9h (vivo)
Campeonato Brasileiro
Atlético-MG x Grêmio
19h (vivo)
SPACE
Eliminatórias da Eurocopa
Cazaquistão x Bélgica
10h (vivo)
Estônia x Alemanha
15h45 (vivo)
TNT
Eliminatórias da Eurocopa
Belarus x Holanda
13h (vivo)
Campeonato Brasileiro
Internacional x Santos
16h (vivo)

