
Tite convoca seleção brasileira 
e resgata Diego Souza e Taison

RÚSSIA 2018

FUTSAL

Copa Real Tangará está 
com inscrições abertas

>Esportes06

O técnico Tite fez, 
nesta sexta-feira, sua 
penúltima convocação 
antes de anunciar a 
lista final para a Copa 
do Mundo de 2018, na 
Rússia. Para os amisto-
sos contra Japão e In-
glaterra, em novembro, 
o treinador promoveu 
as voltas de Diego Sou-
za, Giuliano e Taison.

Outra novidade foi 
o número de escolhi-
dos: 25 jogadores, dois 
a mais que os tradicio-
nais 23. Entre esses, 
está o meia Diego, do 
Flamengo, convocado 
na última lista de Tite, 
mas cortado posterior-
mente por lesão.

O trio será desfal-
que para seus respecti-
vos clubes na 33ª e 34ª 
rodadas da Série A e, 
possivelmente, na 35ª, 
já que o amistoso con-
tra a Inglaterra acon-
tece um dia antes do 
início da jornada - em 

Londres.
Até o Mundial do 

próximo ano, além dos 
amistosos contra japo-
neses e ingleses, o Bra-
sil ainda fará partidas 
contra Rússia e Ale-
manha, em março de 
2018, em solo europeu. 
Serão os compromis-
sos finais antes do iní-
cio da Copa do Mundo 
– a partir do dia 14 de 
junho.

Os 25 convocados 
nesta sexta-feira se 
apresentarão ao técni-
co Tite, em Paris, no 
dia 6 de novembro. O 
amistoso contra o Ja-
pão acontecerá no dia 
10, na cidade de Lil-
le. Em seguida, o clu-
be viaja para Londres, 
palco do duelo contra a 
Inglaterra, dia 14, no es-
tádio de Wembley.

A lista de Tite conta 
com os goleiros Cássio 
(Corinthians), Alisson 
(Roma-ITA), Ederson 
(Manchester City-ING); 
os zagueiros Thiago 
Silva (Paris Saint Ger-
main-FRA), Miranda 
(Internazionale-ITA), 

Marquinhos (Paris Saint 
Germain-FRA) e Jemer-
son (Monaco-FRA). Para 
as laterais, Tite convocou 
Danilo (Manchester City
-ING), Daniel Alves (Pa-
ris Saint Germain-FRA), 
Alexsandro (Juventus

-ITA) e Marcelo (Real 
Madrid-ESP). Os meio-
campistas são Casemi-
ro (Real Madrid-ESP), 
Giuliano (Fenerbahce-
TUR), Phillipe Coutinho 
(Liverpool-ING), Renato 
Augusto (Beijing Guoan-

CHN), Paulinho (Bar-
celona-ESP), Willian 
(Chelsea-ING), Fernan-
dinho (Manchester Ci-
ty-ING), Diego (Flamen-
go).

Para o ataque, Tite 
chamou Neymar (Paris 

Saint Germain-FRA), 
Gabriel Jesus (Man-
chester City-ING), Ro-
berto Firmino (Liver-
pool-ING), Diego Souza 
(Sport), Douglas Costa 
(Juventus-ITA) e Tai-
son (Shakhtar-UCR).
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Seleção fará amistosos diante de Japão e Inglaterra

Estão abertas desde 
a última sexta-feira, 
20, as inscrições para 
a 1ª Copa Real Tangará 
de Futsal. A competi-
ção terá organização 
do desportista Luciano 
Góis (Sasá). A premia-
ção dará R$ 1500,00 
ao campeão, R$ 800,00 
ao vice e R$ 500,00 ao 
terceiro colocado.

“A expectativa é 
que a gente conte com 
mais de vinte equipes. 
O valor da inscrição 
é R$ 250,00 e o intui-
to também é ajudar a 
escolinha”, afirmou 
Sasá, treinador e pre-
sidente da escolinha.

“Agora estamos na 
reta final da quitação 
do ônibus e, querendo 
ou não, um veículo de-
pende de manutenção. 
Agora recentemente 
adquirimos um pneu, 

era R$ 1600,00 e pre-
cisamos correr para 
arcar com essas despe-
sas”, complementou.

“Ao mesmo tempo 
vamos possibilitar 
aos amantes do fut-
sal mais uma opor-
tunidade. O evento 
deverá ter início no 
começo de novem-
bro e a expectativa 
é de encerramen-

to no início do ano 
que vem. Convida-
mos todas as equi-
pes para que façam 
sua inscrição, garan-
tam sua vaga”, con-
cluiu, ao frisar que 
as fichas de inscrição 
estão disponíveis na 
Replay Sports, locali-
zada na Avenida Bra-
sil, próxima a Praça 
dos Pioneiros.
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Cruzeiro e Atlético 
farão clássico

Grêmio recebe 
o Palmeiras

O Cruzeiro fará o clássico mineiro 
diante do Atlético-MG, no Mineirão, nes-
te domingo, às 17h00 (de Brasília), pela 
30ª rodada do Campeonato Brasileiro. 
As equipes vivem momentos distintos na 
competição. O Cruzeiro de Mano Menezes 
foi campeão da Copa do Brasil e está no 5º 
lugar, com 47 pontos. Já o Atlético de Os-
valdo de Oliveira, não consegue ter uma 
sequência positiva no campeonato e de 
tanto oscilar está no meio da tabela, com 
38 pontos, posição decepcionante para 
uma equipe que foi uma das que mais in-
vestiram nesta temporada de 2017.

O vice-líder Grêmio recebe o 3º colo-
cado Palmeiras em sua Arena, por partida 
que acontecerá neste domingo às 17h00 
(de Brasília) em Porto Alegre. O técnico 
Renato Portaluppi declarou que escalará 
um time misto, que deverá ter Luan e Mi-
chel entre os titulares. O Palmeiras de Al-
berto Valentim busca sua terceira vitória 
seguida, para se consolidar de vez no pe-
lotão de cima. As duas equipes estão em-
patadas com 50 pontos na tabela, 9 atrás 
do líder Corinthians, que nesta rodada 
vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo 
no Engenhão.

Diário da Serra

Fichas de inscrição estão na Replay Sports, na Avenida Brasil

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SÁBADO - 21 DE OUTUBRO DE 2017


