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Série B

Em “decisão” contra o rebaixamento,
Luverdense recebe o Boa Esporte
>> Globo Esporte

Luverdense e Boa Esporte fazem jogo decisivo para se manterem
na Série B do Campeonato Brasileiro. A
partida válida pela 36ª
rodada será nesta terça-feira, às 20h30 (de
MT), no estádio Passo
das Emas, em Lucas do
Rio Verde. A diretoria
do time mato-grossense fez promoção nos
ingressos - R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).
O Luverdense tem 40
pontos e é o primeiro
time dentro da zona de
rebaixamento. O Boa
Esporte soma 42 pontos e é o primeiro fora
do Z-4. Se o LEC ven-

cer, as duas equipes
invertem as posições.
Apenas uma última
vaga está em aberto na
briga contra o rebaixamento, uma vez que
ABC, Náutico e Santa
Cruz já caíram.
O técnico Júnior Rocha só tem um desfalque para enfrentar o
Boa Esporte. O atacante Douglas Baggio está
suspenso com o terceiro cartão amarelo.
No seu lugar, o meia
Marcos Aurélio deve
retornar, após ser poupado diante do Paraná.
Essa alteração muda
um pouco a posição do
Sérgio Mota, que precisará jogar mais aberto pela ponta.
Nas demais posições, o time não terá
mudanças. O provável

Luverdense, que encara os mineiros terá
Diogo Silva; Aderlan,
Pablo, Willian e Paulinho; Ricardo, Moacir
e Marcos Aurélio; Sérgio Mota, Rafael Ratão
e Alfredo.
As duas equipes se
enfrentaram cinco vezes pela Série B do
Brasileiro e sempre o
time da casa venceu.
São três vitórias para
o Boa Esporte e duas
vitórias para o Luverdense. No primeiro
turno deste ano, vitória mineira por 1 a 0.
O árbitro Heber Roberto Lopes vai comandar a partida. Ele
terá como assistentes
Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes.
O trio é de Santa Catarina.

ELOGIOS

Jogo será nesta terça-feira, às 20h30

no CT de rival

Tite classifica Inglaterra como Na mira do São Paulo, Jean já
favorita à Copa e elogia Neymar disse “sou o novo Rogério Ceni”
>> Lance

>> Globo Esporte

O técnico Tite terá
pela frente hoje, às 18h
(de Brasília), a Inglaterra,
em Wembley. É o primeiro adversário da escola
europeia do treinador
desde que assumiu a Seleção Brasileira.
Tite rasgou elogios ao
trabalho que vem sendo
feito por Gareth Southgate à frente da Inglaterra. Apesar de o English
Team não ter alguns de
seus principais nomes
contra o Brasil. O treinador classificou o adversário como um dos favoritos ao título da Copa do
Mundo de 2018. Todos
os grandes, como a Inglaterra, com essa nova
geração surgindo, apesar
do Southgate ter só 13 jogos. “Tradição, peso, vejo
a Inglaterra como uma
das favoritas”, afirmou
Tite. O importante é fortalecer e crescer a equipe, e jogos nessa segunda
fase. Com a grandeza do
jogo de hoje (terça-feira)
é um referencial impor-

O Alvo do Sao Paulo
para 2018, o goleiro Jean,
do Bahia, tem mais em
comum com o Tricolor
do que o torcedor são
-paulino pode imaginar.
Um representante da diretoria do clube do Morumbi está em Salvador
negociando a contratação com o Bahia.
Em um treino do
Bahia realizado em outubro de 2016 na Academia de Futebol, centro de
treinamento do Palmeiras, ele disse o seguinte
após fazer um gol de falta.
“Sou o novo Rogério
Ceni”!
A publicação foi viralizada por torcedores do
São Paulo nesta segundafeira nas redes sociais,
após saberem do interesse do Tricolor no atleta.
Apesar do tom descontraído de Jean no vídeo, a frase não foi dita
por acaso. Jean, de fato,
se inspira no ídolo do

Treinador concedeu coletiva nesta segunda-feira

tante, contra escolas diferentes. O treinador falou
ainda sobre a possibilidade de deixar grandes
jogadores fora da lista
para a Copa do Mundo.
Contra a Inglaterra, Tite vai entrar com
a formação que busca
ser a ideal para a Seleção Brasileira: Alisson;
Daniel Alves, Miranda,
Marquinhos e Marcelo;
Casemiro, Renato Au-

gusto, Paulinho, Philippe
Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.
Sobre o choro de
Neymar na coletiva da
última sexta-feira, após
a vitória por 3 a 1 sobre
o Japão, Tite afirmou que
não conversou sobre o
atacante.
“Neymar é um jogador extraordinário porque faz gols e é assistente”, concluiu o treinador.

Goleiro se inspira no ídolo tricolor e falou a frase após fazer gol de falta

São Paulo, hoje treinador
do Fortaleza. Em entrevista dada ao GloboEsporte.com em julho, ele
disse:
“Treinando aí. Vamos
ver se surge oportunidade um dia para bater no
jogo. Imagino (um dia
batendo falta). Imagino
fazendo um gol, indo lá
na câmera, agradecer ao
Rogério Ceni, que abriu
as portas no Brasil para os

goleiros bateram falta”. O
trabalho de Jean nas cobranças de faltas não é de
hoje. Em 2016, o goleiro
publicou outros vídeos,
sempre destacando o papel de Rogério Ceni como
referência.
Aos 22 anos, ele ainda
não bateu faltas no Bahia,
mas a torcida do time
constantemente
pede
para o goleiro se aventurar no fundamento.

