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Seleção decepciona e
empata mais uma vez
Após 1 a 1 com Senegal, Brasil tropeça na Nigéria em amistoso
no qual Neymar deixa o gramado com lesão na coxa esquerda
AFP

>>Kallang, Cingapura

Arthur beija a medalha: fim do jejum de ouros para o Brasil no Mundial

OURO NA GINÁSTICA
NNO ginasta Arthur Nory, de 26 anos, fez história, em Sttutgart,
na Alemanha. Favorito na barra fixa, ele superou a pressão,
conquistou o título e quebrou jejum de seis anos do Brasil sem
um ouro em Mundiais. “Era um sonho meu, era um objetivo
ser campeão mundial. Vim trabalhando o ano inteiro pensando
nesse Mundial. Isso é um trabalho a longo prazo, e o foco maior
é Tóquio 2020”, disse Nory, que somou 14,900 pontos e superou
o croata Tin Srbic (14,666) e o russo Artur Dalaloyan (14,533).

F-1: BOTTAS
VENCE NO JAPÃO
NNO

finlandês Valtteri
Bottas (Mercedes) venceu o GP do Japão de F-1,
em Suzuka, seguido pelo
alemão Sebastian Vettel
(Ferrari) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).
A vantagem de Hamilton
sobre Bottas no Mundial
caiu para 64 pontos, mas
ele pode faturar outro título no México, dia 27.

ALEMANHA E
HOLANDA NA BOA
NNAlemanha

e Holanda se
aproximaram da Eurocopa.
Em Tallinn, os alemães fizeram 3 a 0 na Finlândia, gols
de Gündogan (2) e Werner, e
os holandeses, fora de casa,
bateram a Bielorrússia: 2 a
1, gols de Wijnaldum — Dragun descontou. Alemanha e
Holanda somam 15 pontos
e lideram Grupo C.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h55 (vivo)
SPORTV
Redação Sportv
9h45 (vivo)
Seleção Sportv
12h45 (vivo)
Brasileiro Série B
Atlético-GO x Ponte Preta
20h (vivo)
Bem, Amigos!
22h (vivo)
SPORTV 3
Brasileiro Série B
Guarani x Botafogo-SP
20h (vivo)
TNT
Eliminatórias da Eurocopa
Ucrânia x Portugal
15h45 (vivo)
SPACE
Eliminatórias da Eurocopa
França x Turquia
15h45 (vivo)

O

Brasil segue devendo. O
empate em 1 a 1 com a
Nigéria, ontem, no Estádio Nacional, foi a quarta partida da Seleção sem vitórias,
em duelo que ficou marcado
pela lesão de Neymar, que deixou o campo com dores na
coxa esquerda, e pela atuação
decepcionante da equipe de
Tite, que, mesmo assim, tirou
algo de positivo no tropeço.
“O resultado foi insuficiente. Em matéria de resultado,
a Seleção sempre quer vencer. Mas, principalmente no
segundo tempo, tivemos um
grande desempenho. Tivemos
posse de bola e criatividade.
Não adianta ter posse de bola
sem criar, mas criamos. Faltou efetividade para fazer o
gol”, avaliou o treinador.
A perda de Neymar, aos 13,
deixou Tite apreensivo. Ele negou, porém, que o camisa 10
tenha se lesionado no empate
com Senegal: “Não pago preço
de vencer jogo de qualquer jeito. Não coloco atleta se não tiver
condições. Seria irresponsabilidade, inconsequência. Se tiver
algum risco não colocamos”.
O Brasil, que não vence desde
que conquistou a Copa América
em julho, viu a Nigéria fazer 1 a
0 com Aribo, aos 34 minutos.
No segundo tempo, Casemiro,
aos 2 minutos, empatou, após
cabeçada de Marquinhos na
trave. A virada, porém, não veio.
“O empate nunca é bom,
queríamos vencer, mas no segundo tempo a resposta foi boa,
contra uma equipe forte fisicamente”, analisou Casemiro.

Neymar cumprimenta o técnico Tite ao deixar o gramado: lesão
FICHA DO JOGO

BRASIL

1

Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago
Silva n e Renan Lodi; Casemiro, Arthur
(Fabinho) e Neymar (Philippe Coutinho);
Everton (Richarlison), Gabriel Jesus
(Paquetá) e Firmino (Gabriel). Técnico: Tite

NIGÉRIA

1

Uzoho (Okoye), Awaziem, Ajayi,
Troost-Ekong E Collins; Ndidi, Aribo, Iwobi
(Azeez), Simon (Dennis) e Chukwueze;
Osimhen (Onuachu).
Técnico: Gernot Rohr

Local: Nacional de Singapura. Árbitro: Jansen Foo (SIN).
Gols: 1° tempo - Aribo (34 minutos). 2° tempo - Casemiro (2 minutos).

