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Itália empata com Macedônia e disputa repescagem

Espanha vence se classifica para a Copa-2018

Na penúltima rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do
Mundo de 2018, o Grupo G foi definido. A Espanha venceu fácil a
seleção da Albânia por 3 a 0 e, com 25 pontos, garantiu vaga direta
para o Mundial. Rodrigo, Isco e Thiago Alcântara marcaram os gols
espanhóis. Na última rodada, a Espanha já classificada enfrenta
Israel fora de casa, na segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília).

Ainda pelo grupo C das Eliminatórias da Europa, que teve a Espanha
classificada como líder, a Itália empatou com a Macedônia em 1 a 1
e não consegue mais alcançar a Fúria. Assim, termina na segunda
colocação e disputará a repescagem. Chiellini, para a Itália, e
Trajkovski (Macedônia) fizeram os gols. Em duelo de eliminados, Israel
venceu fora de casa por 1 a 0 a seleção de Liechtenstein.

ELIMINATÓRIAS
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SEM ALIVIAR

Brasil não pretende tirar o pé contra Chile e
pode ajudar os vizinhos argentinos
As Eliminatórias
Sul-Americanas
chegam à última
rodada nesta terça-feira com seis
seleções na busca por três
vagas diretas à Copa da Rússia que restam e o lugar na
repescagem. O fiel da balança pode ser o já classificado
Brasil, que recebe o Chile no
estádio Allianz Parque, em
São Paulo, e pode, além de
tirar o adversário do Mundial, ajudar a rival Argentina.
Mesmo já garantida, a
seleção tem procurado manter o nível de desempenho
e continuar com vitórias
convincentes, independentemente da situação dos adversários. “A motivação nossa é
maior ainda por ser o último

jogo em casa. É uma forma
de agradecer à torcida por
tudo que fizeram. Nós não
gostamos de perder, ainda
mais em casa, então pode ter
certeza que vamos dar 100%
no jogo contra o Chile”, avisou Neymar.
O Chile é o terceiro colocado com 26 pontos e em caso
de derrota no estádio Allianz
Parque pode ser ultrapassado
por Argentina, Paraguai e pelo
vencedor do confronto direto
entre Peru e Colômbia, em
Lima. Com a equipe de Messi em sexto lugar, uma vitória
brasileira seria fundamental
para ajudar tirar a seleção
vizinha do sufoco. O adversário dos argentinos será o
Equador, em Quito.
Para se manter motivada

na última rodada, a Seleção
Brasileira tem vários motivos. A começar por ser despedida do Brasil, pois o jogo
é o último em casa antes da
Copa do Mundo. “Temos de
fechar as Eliminatórias com
chave de ouro. É preciso fazer o dever de casa. A seleção sempre tem cobrança e
temos de fazer de tudo para
vencer o Chile”, disse o meia
Willian. A partida no estádio
Allianz Parque deve ter uma
grande festa para marcar a
partida rumo à Rússia.
Outro motivo para o Brasil
se mobilizar é a revanche. Os
chilenos foram a única equipe
a bater a seleção nas Eliminatórias, ao fazer 2 a 0 em Santiago em outubro de 2015, na
primeira rodada. Além disso,

o técnico Tite tem ressaltado
ao elenco que os jogos já devem ser encarados como os de
uma Copa do Mundo. Então,
muitos jogadores vão querer
demonstrar serviço
EM CASA
Ontem, cerca de 10 horas
após chegar à capital paulista, a seleção fez o primeiro
treino. Foi uma atividade
leve, de recuperação física, no CT do São Paulo. A
novidade foi a presença do
zagueiro Rodrigo Caio, convocado para a vaga de Thiago Silva, cortado após sofrer
lesão na coxa direita no jogo
contra a Bolívia. Mas o jogador do Paris Saint-Germain
vai ficar no grupo.
Contra o Chile, é certa

Neymar (aqui brincando com Daniel Alves no treino de
ontem) afirma que Brasil vai jogar mais motivado para
encerrar qualificatório com vitória em casa
a entrada do goleiro Ederson. Marquinhos deve retomar o lugar na zaga e
Tite poderá fazer outros

testes. Os jogadores folgam hoje e voltam a treinar amanhã, desta vez no
CT do Palmeiras.

Brasileirão

De volta à lateral, Júnior Tavares Fagner minimiza mau futebol
aponta São Paulo concentrado do Corinthians e foca título

O lateral-esquerdo Júnior Tavares, que deve
retornar à posição de titular no São Paulo depois de
cumprir suspensão automática, afirmou ontem que o
time está focado para o jogo
contra o Atlético Mineiro,
nesta quarta, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada do
Campeonato Brasileiro, e
espera ver um estilo de jogo
compacto para conseguir os
três pontos fora de casa.
“Fizemos um excelente
jogo contra o Corinthians
e conseguimos uma vitória

importante sobre o Sport.
Agora é conseguir manter essa sequência no jogo
contra o Atlético. A gente
está bastante focado e sabe
do rendimento que estamos
tendo nas partidas. Vamos
apresentar um jogo compacto, como a gente vem
trabalhando, para sair com
o resultado positivo”, disse
o jogador à SPFC TV.
Substituído por Edimar
enquanto cumpria suspensão, Júnior Tavares disse
que entende a disputa pela
vaga e que confia na escolha
do técnico Dorival Junior.

Apesar de ter a confiança da
comissão técnica, pesa contra Júnior Tavares a pressão
de ter sido responsabilizado
pelo empate cedido ao Corinthians, pela 25 ª rodada do
Brasileirão, em que falhou
no lance do gol de Clayson
e que os são-paulinos alegaram falta de Rodriguinho.
“É uma disputa sadia. A
gente se dá bem e quem o
Dorival escolher vai fazer
o melhor pela equipe”, avaliou Júnior Tavares “(A disputa) Não atrapalha o rendimento, nem meu nem dele,
e nem nossa amizade”.

Um dos líderes
do Corinthians,
o
lateral-direito Fagner acredita que a
equipe sofra mais pressão
pelo fato de estar na ponta
do Campeonato Brasileiro e tendo desempenhado
um bom futebol durante
a maior parte da competição. Entretanto, ele acredita que o foco do time
tem que ser a conquista do
torneio nacional.
“Procuramos ter um
bom desempenho toda vez
que entramos em campo,
mas sabemos que o fu-

tebol é muito resultado,
ainda mais por tudo que o
Corinthians fez no primeiro turno. Isso gerou uma
pressão que o Corinthians
tem que jogar bem, mas
nosso principal objetivo
é ser campeão. O que fica
marcado é o título”, disse
o lateral-direito.
Fagner acredita que a
equipe também acaba sendo mais cobrada por causa
do bom primeiro turno feito no Brasileiro e que, com
um pouco de paciência, o
time voltará a conquistar
bons resultados. “O Co-

rinthians vinha sendo uma
equipe mortal no primeiro
turno. Continuamos criando em algumas situações.
Contra o Vitória, não conseguimos criar, mas fomos
melhores do que eles. Já
diante do Atlético Goianiense, a gente criou, mas
perdemos”, comentou.
O técnico Fábio Carille comandou treino ontem e repetiu a formação
com Léo Príncipe, Camacho e Marquinhos Gabriel nos lugares de Fagner, Gabriel e Romero,
respectivamente.

Lucas Veríssimo exalta fase do Santos Tchê Tchê acredita em Palmeiras com
100% de aproveitamento na reta final
O crescimenGuilherme Dionízio/AE

to do Santos no
Campeonato
Brasileiro e a diminuição
da diferença para o líder
Corinthians empolgaram o
zagueiro Lucas Veríssimo.
Ontem, o jogador de 22
anos celebrou o momento do time da Vila Belmiro
e garantiu que se a equipe
continuar assim, vai brigar
pelo título da competição
até a última rodada.
“Tenho certeza que, no
fim, vamos brigar pelo campeonato. Tivemos esta motivação o campeonato inteiro.
Eles (Corinthians) estiveram à frente o tempo todo,
fizeram um excelente trabalho no primeiro turno, mas
nossa equipe vem crescendo. Agora, nosso objetivo
é diminuir cada vez mais a
diferença, para alcançá-los
e passá-los”, declarou.
Com a oscilação corintiana
no segundo turno, os concorrentes ao título ganharam força e passaram a sonhar com o
improvável título. Para Lucas
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Zagueiro afirma que Santos vai brigar pelo título até o fim
Veríssimo, porém, o Santos
não tem que se preocupar com
o rival. O zagueiro avaliou que
se o time se mantiver invicto
daqui até o fim do campeonato, como pediu o técnico Levir
Culpi, fatalmente estará apto a
faturar o troféu.
“Não temos que pensar
no Corinthians. Criamos
uma meta aqui dentro e vamos tentar alcançá-la. Se
alcançarmos, sabemos que
vamos brigar no final. Não
vamos pensar neles, vamos
fazer nossa parte, ganhar

três pontos a cada jogo, e
tenho certeza que podemos
brigar”, considerou.
O zagueiro também comemorou o bom momento
defensivo do Santos. Nos últimos oito jogos pelo Brasileirão, o time paulista levou
apenas três gols, sendo que
dois deles foram diante do
Botafogo, quando Levir Culpi optou por uma escalação
reserva. Para Lucas Veríssimo, a chance do clube brigar
pelo título passa pela manutenção desta ótima fase.

O meia Tchê
Tchê está otimista quanto às
perspectivas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos de
desvantagem para o líder
Corinthians (55 a 43), o
meia acredita que o Palmeiras é capaz de vencer
os jogos que faltam e ainda
brigar pelo título. Nas projeções do técnico Cuca, o
time chegaria a 79 pontos
se vencesse até o fim do
torneio.
“É possível. O impossível é impossível até você
torná-lo possível. Temos
que acreditar, estão todos
remando juntos. Vamos
buscar jogo a jogo, temos
metas estipuladas, mas
temos que pensar jogo a
jogo”, disse o jogador,
ontem.
A próxima partida será
diante do Bahia, nesta
quinta-feira, no estádio do

Tchê Tchê aposta em 12
vitórias consecutivas
Pacaembu, em São Paulo,
pela 27.ª rodada. Para o
jogador do Palmeiras, as
partidas contra os times
que estão na parte inferior

da tabela de classificação
são atípicos.
“Muda totalmente o
contexto do jogo. Não
menosprezando as equipes, cada um buscando,
mas vão vir de maneira
diferente, ainda mais por
ser contra o Palmeiras.
Vamos estudar as melhores maneiras para deixar
o jogo igual, que eles não
ganhem vontade”, alertou
o jogador.
Nos últimos jogos,
Tchê Tchê vem jogando
mais longe da área, como
primeiro volante. Com
isso, tem mais dificuldades para fazer gols. Em 22
jogos do Brasileirão, ele
não fez nenhum gol. “Nestas últimas partidas, tenho
jogado mais como primeiro volante, para dar liberdade ao Jean e ao Moisés.
Mas estou esperando para
chegar uma bola para fazer
o gol”, brincou o jogador.

