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Tite fala sobre situação Corinthians
Flamengo decidem
vaga nas quartas
de Neymar e evita
julgar o atacante

Equipes duelam, hoje, no Estádio do Maracanã,
por vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Treinador da Seleção falou sobre o atacante, que está sendo acusado
de estupro, e afirmou que ele “é imprescindível, não insubstituível”
Lucas Figueiredo/CBF

TERESÓPOLIS

O

técnico Tite se pronunciou ontem pela primeira vez sobre toda a polêmica envolvendo o atacante Neymar, alvo de uma acusação de estupro. O treinador deixou
claro que não irá julgar seu comandado e pediu para que o trabalho coletivo da Seleção Brasileira seja colocado acima de tudo nesse momento.
“Sei da importância do assunto, a real dimensão, sei que o assunto é pessoal e tem um tempo
para as pessoas julgarem os fatos.
Eu não vou me permitir julgar os fatos. Eu tenho três anos de convívio
com o Neymar, então posso dizer
que os assuntos pessoais sempre
foram tratadas de forma leal”, afirmou o técnico, que definiu a importância do atacante para o time.
“Ele é imprescindível para a Seleção”, completou.
Ao perceber que sua resposta
poderia ser mal interpretada, Tite
voltou na questão voluntariamente.
“Isso não quer dizer insubstituível”.
Tite está confiante em administrar toda a turbulência. O técnico assegura que conversou duas vezes com Neymar nos últimos dias,
mas evitou dar detalhes sobre o papo com o jogador do Paris SaintGermain.
“Tudo isso fica na relação pessoal que tivemos. A Seleção está acima de todos nós e temos que dar
nosso melhor. O senso de equipe
está acima”, disse.
“Estou sendo transparente, respondendo às perguntas, mas nosso foco é o amistoso com o Catar, é
a construção diária de trabalho e o
Neymar está inserido. Ele é diferente e para o jogador diferente
acontecer existe um processo, nosso trabalho está acima disso”,
emendou.
O coordenador técnico da Se-

Tite comandou treino do time nacional, nesta segunda, na chuva

leção Brasileira, Edu Gaspar, revelou que uma assessoria jurídica da
CBF está instalada na Granja Comary para dar o suporte a Neymar

e também para os próprios dirigentes que trabalham na Seleção
Brasileira. No sábado e ontem, policiais chegaram a aparecer na con-

centração da equipe para buscar informações.
“Queremos apenas que esse caso seja resolvido o mais rápido possível”, comentou.
Edu Gaspar e Tite foram questionados na entrevista coletiva dessa segunda-feira se haviam tomado total conhecimento da conversa íntima exposta por Neymar na
tentativa do craque em se defender
da acusação de estupro.
Tanto o coordenador de seleções da CBF quando o técnico da
equipe masculina principal titubearam para responder, aparentemente desconfortáveis, mas admitiram que preferiam não buscar
tantos detalhes. “Muito superficialmente. Meu foco é no trabalho. Não
aprofundei nada. Minha busca é no
trabalho”, resumiu o treinador.
“Não vi todo conteúdo, fiquei
sabendo dos fatos quando chegaram pelo Vinicius (assessor de imprensa). Eu fiquei tranquilo pelo
que eles me passaram e eu sinceramente não quis me aprofundar
em todos íntimos detalhes, porque
minha ideia é resolver o caso da
melhor forma possível”, explicou
Edu, que aproveitou para explicar
como foi feita toda a movimentação dentro da entidade. 

RIO DE JANEIRO
Corinthians e Flamengo tornam a
se encontrar na noite desta terçafeira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, em partida válida pela volta das oitavas de final
da Copa do Brasil. O Flamengo vai
a campo com a vantagem de ter
vencido o duelo de ida, em São
Paulo, por 1 x 0, algo que transforma o embate na missão mais complicada dos comandados de Fábio
Carille na atual temporada.
Pela primeira vez, o Timão entra em campo com a necessidade
de vencer longe dos seus domínios
para seguir vivo em uma competição. Bem sucedido em todos os
confrontos eliminatórios que teve
agora em 2019, o Alvinegro coloca
a prova todo esse retrospecto para
se manter em três frentes até a parada para a Copa América. Um
triunfo pela margem mínima leva
a decisão para os pênaltis, enquan-

to dois gols ou mais de diferença
dão a vaga para o time paulista.
O mais provável é que Carille
utilize novamente uma formação
com Jadson e Sornoza. Ramiro, recuperado de dores na coxa direita,
é outra opção para jogar com os armadores.
Do outro lado, mesmo com a
possibilidade de atuar pelo empate no Maracanã, o pensamento dos
rubro-negros é de manter a postura ofensiva diante dos paulistas. Para esta partida, o técnico interino
Marcelo Salles sabe que não poderá contar com o volante Cuéllar e o
meia Arrascaeta, que se apresentaram para as seleções colombiana e
uruguaia, respectivamente, para a
disputa da Copa América.
Em termos de escalação, o paraguaio Piris da Motta será o substituto de Cuéllar. Já Bruno Henrique retorna ao time na vaga de Arrascaeta. No restante, a formação é
a mesma dos últimos jogos. 

FORMAÇÕES

FLAMENGO

CORINTHIANS

Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo
Duarte e Renê; Piris da Motta, Willian
Arão, Diego e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol
Técnico: Marcelo Salles (interino)

Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo
Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson,
Sornoza e Clayson; Vagner Love
Técnico: Fábio Carille

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)//Data: 4 de junho de 2019, terça-feira//Horário:
21h30 (de Brasília)//Árbitro: Leandro Vuaden (RS)//Assistentes: Rafael Alves e Jorge Bernardi (ambos do RS)//VAR: Daniel Bins (RS)

