
Tite faz três mudanças na seleção 
para jogo com a Bolívia

SELEÇÃO BRASILEIRA

REFORÇO TALENTO

Cícero chega ao Grêmio e diz não 
entender problema no São Paulo

Mato-grossense disputa 
Sul-americano de luta Olímpica

>Esportes06

A seleção brasileira já 
está classificada para 
a Copa do Mundo da 

Rússia e lidera as elimi-
natórias 

sul-americanas, com 
37 pontos ganhos.

O técnico Tite anun-
ciou três alterações na 
seleção brasileira que 
enfrentará a Bolívia nes-
ta quinta-feira, em La 
Paz, pelas eliminatórias 
da Copa do Mundo, em 
relação ao time que jo-
gou contra o Equador: 
o lateral-esquerdo Alex 
Sandro, o zagueiro Tiago 
Silva e o meia-atacante 
Filipe Coutinho tiveram 
escalação confirmada 
pelo treinador, após o 
treino desta terça-feira, 

na Granja Comari, em 
Teresópolis. Alex Sandro 
jogará na vaga de Mar-
celo, contundido, assim 
como seu reserva, Fili-
pe Luís; Tiago entra no 
lugar de Marquinhos, e 
Coutinho ocupa a vaga 
de William.

Assim, a equipe brasi-
leira deverá começar a 
partida contra os bolivia-
nos com Alisson, Daniel 
Alves, Tiago Silva, Mi-
randa e Alex Sandro; Ca-
semiro, Renato Augusto, 
Paulinho e Filipe Couti-
nho; Neymar e Gabriel 
Jesus. Para o último jogo 
das eliminatórias, em 
São Paulo, contra o Chi-
le, na próxima terça-fei-
ra, o goleiro Ederson en-
trará no lugar de Alisson, 
segundo informou Tite 
durante entrevista cole-
tiva. O técnico não con-
vocou substituto para o 

meia Diego, do Flamen-
go, cortado da seleção 
nesta terça-feira, devido 
a uma lesão que lhe cau-
sava dores na coxa.

Sobre os efeitos da al-
titude de La Paz nos jo-
gadores brasileiros, Tite 
admitiu que haverá difi-
culdades, mas usará al-
gumas táticas para tentar 
neutralizar o problema. 
Uma delas é a posse de 
bola e as outras ele prefe-
riu manter em segredo. A 
seleção brasileira já está 
classificada para a Copa 
do Mundo da Rússia e 
lidera as eliminatórias 
sul-americanas, com 37 
pontos ganhos. A Bolí-
via, com 13 pontos e em 
nono lugar, não tem mais 
chances de ir ao mun-
dial. Outras três vagas 
estão sendo disputa-
das por Uruguai, Co-
lômbia, Peru, Argenti-

na, Chile e Paraguai. 
Nesta quinta-feira, 
jogam também Colôm-
bia x Paraguai, Chile 
x Equador, Argentina 
x Peru e Venezuela x 

Uruguai.
A Bolívia tem van-

tagem contra o Brasil 
jogando em casa. Nos 
seis jogos disputados em 
La Paz e Santa Cruz, a se-

leção verde ganhou três 
vezes, um jogo terminou 
empatado e a Seleção 
Canarinho venceu duas 
vezes, a última delas foi 
em 1985.
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Seleções se enfrentam hoje pelas Eliminatórias

O Grêmio apresentou 
nesta quarta-feira, 04, 
mais um reforço para o 
restante da temporada 
2017. Contratado para 
disputar de dois a seis 
jogos, na melhor das 
hipóteses, Cícero chega 
como homem de con-
fiança de Renato para 
tentar ajudar nesta reta 
final do ano, especifica-
mente na Libertadores, 
já que não pode atuar no 
Brasileirão. Depois de 
três meses afastado no 
São Paulo, diz não en-
tender o motivo da situa-
ção vivida no Morumbi 
e quer retomar seu rumo 
no clube gaúcho.

Em agosto, o jogador 
passou a treinar em ho-
rários alternativos ao 
elenco principal. Acer-
tou sua rescisão para 
atuar no Grêmio e reen-
contrar Renato, com 
quem chegou à final da 
Libertadores em 2008, 
quando ambos estavam 
no Fluminense. Sem 
saber dizer o que ocor-
reu no São Paulo, quer 
seguir sua carreira em 
Porto Alegre. Deixou a 
família longe para estar 

100% focado no Tricolor 
e na Libertadores.

“Uma boa pergun-
ta. Estou querendo en-
tender até agora o que 
ocorreu lá dentro (no 
São Paulo). Alguma coi-
sa deve ter acontecido. 
O São Paulo ficou para 
trás, estou chegando 
muito motivado e quero 
deixar para trás. Deus 
sabe o que faz, reserva 
o melhor para cada um. 
Quero deixar para trás. 
Estou procurando a res-
posta até agora, não foi 
só comigo. É vida que se-

gue, aqui seremos muito 
felizes”, disse Cícero em 
sua apresentação.

Apresentado ao lado 
do vice de futebol Odo-
rico Roman e do execu-
tivo André Zanotta, o 
meia ganhou a camisa 
de número de 27 e evi-
tou colocar prazo para 
estar em condições de 
jogar. Só pode entrar em 
campo na Libertadores, 
já que as inscrições estão 
fechadas e ele também 
disputou mais de 10 par-
tidas pelo São Paulo no 
Brasileirão.

   Guilherme Porto 
nasceu em Rondonó-
polis e mora em Cuia-
bá, tem 14 anos e prati-
ca luta olímpica (estilo 
Greco-romano) desde 
criança. Nesta sexta-
feira, 06, o atleta dis-
puta os Jogos Sul-ame-
ricanos em Santiago, 
Chile, na categoria até 
58 quilos.

“Nesta quarta é um 
dia de treino bem leve 
para não sobrecarregar 
o corpo. quinta-feira 
é a pesagem e na sex-
ta-feira os combates. 
Tenho que vencer três 
lutas para me sagrar 
campeão”, explica o jo-
vem.

Guilherme compe-
tirá contra outros sete 
atletas ao redor da 
América do Sul, em 
sistema mata-mata: 
quartas, semi e final. 
O atleta conta que a 
família fica num clima 
de bastante ansiedade 
antes dos combates.

“Meus pais me 
apoiam de todas as 
maneiras e ficam ex-
tremamente ansiosos 

antes das lutas. Tenho 
o hábito de desligar o 
celular 48h antes de 
competir e ficar em es-
tado de concentração 
total”, comenta.

No ano passado, 
Guilherme obteve 
grandes conquistas. 
O jovem trouxe ouro 
e prata nas categorias 
Greco-romano e livre 
masculino, no Torneio 
da Juventude, disputa-
do no Rio de Janeiro. 
Outro grande momen-
to do atleta foi vivido 
em 2016, ao conquistar 

a medalha de prata na 
Luta Olímpica, pelos 
Jogos Escolares da Ju-
ventude.

Em agosto deste ano, 
Guilherme se sagrou 
campeão Pan-ameri-
cano Escolar, também 
em Santiago. Ainda em 
2017, o mato-grossense 
terá pela frente os Jo-
gos Escolares Brasilei-
ros, em Brasília e uma 
seletiva das Olimpía-
das da Juventude, no 
Rio de Janeiro. (Com 
informações do Portal 
Olhar Esportivo).
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Atleta poderá disputar apenas a Libertadores Garoto é apontado como grande promessa na modalidade
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