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Decisão será em partida única 

Presidente da Conmebol 
confirma decisão no Chile
DA REPORTAGEM

O Estádio Nacional de 
Santiago está mantido como 
palco da primeira final em 
partida única da história da 
Conmebol Libertadores. Em 
entrevista dada à Rádio 1080 
AM, de Assunção, Alejandro 
Domínguez, presidente de 
Conmebol, confirmou que 
a sede da partida entre Fla-
mengo x River Plate será 
mesmo a capital do Chile. O 
duelo está marcado para o 
próximo dia 23 de novem-
bro. “A decisão se mantém 
em Santiago do Chile. San-
tiago é a sede. Este momen-
to vai passar. A normalidade 
voltará. Com certeza essa 
partida será um tremendo 
sucesso”, disse o dirigente 
em entrevista à Rádio 1080 
AM, de Assunção. A realiza-
ção do evento no país che-
gou a ser questionada devido 
à onda de protestos socais 
nos últimos dias.

Segundo informou na 
última semana a rede de TV 
CNN, a Associação Nacional 
de Futebol (ANFP) decidiu 

suspender todas partidas do 
Campeonato Chileno de-
vido aos protestos sociais 
que aconteceram em várias 
partes do Chile. A falta de 
transporte público e a inse-
gurança nas ruas obrigarão à 
decisão.

VEJA O
COMUNICADO
A CONMEBOL reafir-

ma seu compromisso de dis-
putar a Final Única da CON-
MEBOL Libertadores 2019 
na data, lugar e hora acorda-
dos inicialmente.

CONMEBOL encontra-
-se em permanente contato 
com as autoridades e todos 
os entes relacionados com a 
realização do espetáculo da 
final única em Santiago do 
Chile.

A análise continuará 
e a segurança de clubes, jo-
gadores, torcedores e mí-
dia credenciada será levada 
em consideração, para que 
o único protagonista seja o 
futebol sul-americano, en-
contro em que será coroado 
o novo campeão continental.

FINAL DA LIBERTA | A final da Libertadores marcada para Santiago corria o risco não realização
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Flamengo, Palmeiras e Corinthians querem 
Gustavo Henrique 

Negociações estão em ‘stand-by’ 

AMISTOSOS

Sem atletas do Fla, Tite convoca Seleção

NEYMAR

Dois medos fizeram PSG travar renovação

AFASTAR CONCORRENTES

Santos se antecipa 
para não perder 
zagueiro

Foto: CBF

Treinador acatou pedido dos dirigentes do Mengão 
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Ontem (25), pela ma-
nhã, o técnico Tite anunciou 
os nomes convocados para os 
amistosos contra a Argentina 
e Coreia do Sul que serão re-
alizados nos dias 15 e 19 de 
novembro. O duelo diante 
dos arquirrivais acontecerá 
na Arábia Saudita. Logo em 
seguida, contra os asiáticos, 
o duelo será em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes.

Finalista da Libertado-
res, o Flamengo emitiu um 
comunicado oficial requisi-
tando à CBF, a partir de Ro-
dolfo Landim, presidente do 
time carioca, que o Rubro-
-Negro não tivesse nenhum 
nome chamado para os 
amistosos. 

O motivo é a final da 
Libertadores da América que 
ocorre quatro dias depois. 
O que obrigará o Flamengo 
a antecipar também o due-
lo contra o Vasco da Gama, 
pelo Brasileirão.

NEGATIVA
Mesmo com os carto-

las do Flamengos emitindo 
pedido para a não convoca-
ção de seus atletas para os 
amistosos contra Argentina e 
Coreia do Sul, o técnico Tite, 
disse após o anúncio dos 
convocados que não chegou 
a ele nenhum pedido de não 
convocação dos atletas fla-
menguistas.

“Te dou minha palavra 
que não chegou a mim abso-
lutamente nada do Flamen-

DA REPORTAGEM

Após quase deixar o 
Paris Saint-Germain na últi-
ma janela de transferências, 
Neymar permaneceu e, até 
então, a intenção do clube 
era renovar o contrato do 
brasileiro, que se encerra em 
junho de 2022. Entretanto, 
segundo o jornal francês Le 
Parisien, as negociações ain-
da se encontram em ‘stand-
-by’ e não avançaram.

De acordo com o ve-
ículo, dois motivos contri-
buem para que o PSG não 
ande a passos largos para 
estender o vínculo do seu 
camisa 10. Primeiramente, a 
grande quantidade de lesões 
que Neymar vem sofrendo 
nas últimas temporadas e 
que, na maioria das vezes, 
o tiraram de compromissos 
importantes pela equipe.

Em segundo lugar, o 
alto salário que recebe o bra-
sileiro também gera dúvidas 

DA REPORTAGEM

Após cobranças públi-
cas, Santos e Gustavo Henri-
que resolveram adotar o si-
lêncio em meio à negociação 
pela renovação do contrato. 
O vínculo termina no fim de 
janeiro. O presidente José 
Carlos Peres reclamou da 
demora do zagueiro em res-
ponder à proposta. Enquan-
to isso, o jogador se queixou 
da falta de valorização no 
início do ano e da procura 
em cima da hora.

Peres e Gustavo com-
binaram de evitar polêmi-
cas em reunião na última 
quarta-feira, na Vila Belmi-
ro. O caso é semelhante ao 
de Diego Pituca, no primeiro 
semestre deste ano. O man-
datário pediu ao defensor 
uma contraproposta para os 
próximos dias. 

No caso de Pituca, po-
rém, o atleta não se pro-
nunciava e o presidente e o 
empresário trocavam farpas. 
O acerto pela renovação só 
saiu quando ambos “selaram 
a paz” e negociaram em sigi-
lo – nem outros membros da 
diretoria sabiam do avanço 
nas tratativas.

O Santos reconhece a 
chance real de perder o za-
gueiro de graça em feverei-
ro. Gustavo Henrique tem 26 
anos e pode assinar um pré-
-contrato para sair de graça. 
Seu agente, Fernando César, 

tem 45% dos direitos econô-
micos.

O Peixe fez uma pro-
posta de aumento salarial 
considerada boa por Gus-
tavo. O problema está nas 
luvas – uma espécie de prê-
mio pago pela assinatura do 
contrato -, e o sentimento do 
atleta de não ter sido procu-
rado pelo clube no momen-
to certo.

“Sobre o contrato, vim 
para esclarecer algumas coi-
sas. No final do ano passado 
eu estava querendo reno-
var e não obtive respostas, 
comecei o ano na incerteza 
sobre ficar. Muitos sabem 
que eu não estava nos pla-
nos do Sampaoli, eu colo-
quei na minha cabeça que 
tinha condição de jogar aqui 
e com Sampaoli. Tivemos 
final de ano ruim, talvez ele 
deve ter visto nossos vídeos, 
meus e de outros jogadores 
fora dos planos. Eu coloquei 
na minha cabeça que queria 
ficar, mostrar a mim mesmo 
que poderia jogar. Trabalhei 
duro, fizemos Campeona-
to Paulista bom, fui um dos 
melhores zagueiros. Espera-
va a procura pela renovação 
do contrato, faltavam sete 
meses e não fui chamado. 
Esperava o reconhecimento 
de me chamar antes, fui cha-
mado faltando dois meses 
para poder assinar um pré-
-contrato”, afirmou Gustavo 
Henrique.

go. Caboclo (presidente da 
CBF) não me passou nada, 
não me disse nada”, afirmou 
Tite, que justificou o fato de 
não ter chamado nenhum 
jogador que atua no futebol 
brasileiro.

“É um momento de 
preparação, os jogos são de 
preparação. Só vai conseguir 
ter resultado na hora que ne-
cessite com esse período pre-
paratório, ele é inevitável. E 
nesse está a convocação des-
ses atletas jovens, também, 
tem alguns atletas, o Dou-
glas Luiz, um atleta que eu 
acompanhava na época do 
Vasco. Fomos assistir Vasco 
x Atlético-GO, então venho 
acompanhando uma série 
de atletas, como o caso do 
Emerson, que é de uma po-
sição importante, que temos 
necessidade. É o momento 
de dar oportunidade a esses 
atletas também, jovens, para 
que tenhamos essa integra-
ção e esse desenvolvimento, 
de atletas que são das cate-
gorias de base serem apro-
veitados também, na Seleção 
principal”, completou.

Para o gol, Tite convo-
cou Alisson do Liverpool, 
Ederson do Manchester City 
e a surpresa Daniel Fuzato da 
Roma, no Brasil o goleiro de 
22 anos defendeu as cores do 
Palmeiras, mas nunca che-
gou a fazer uma partida pe-
los profissionais.

Nas laterais os convoca-
dos são: Danilo da Juventus, 
Emerson do Real Bétis, Alex 
Sandro também da Juventus 
e Renan Lodi do Atletico de 

nos parisienses. Se renovar, 
Neymar passaria a ganhar 
mais por temporada.

Por outro lado, apesar 

Madrid, Lodi jogava no Ath-
letico Paranaense antes de 
sua transferência para o fu-
tebol espanhol. 

Para a zaga os convoca-
dos foram: Éder Militão do 
Real Madrid, Felipe do Atle-
tico de Madrid, Marquinhos 
do Paris Saint Germain e o 
experiente Thiago Silva tam-
bém do PSG.

Para o meio de campo 
os convocados por Tite fo-
ram: Arthur do Barcelona, 
Casemiro do Real Madrid, 
Fabinho do Liverpool, Lucas 
Paquetá do Milan, Philippe 

Coutinho do Bayern Muni-
que e Douglas Luiz do Aston 
Villa da Inglaterra. No Brasil 
o volante foi revelado pelo 
Vasco e sua transferência 
para o futebol inglês ocorreu 
no último mês de julho.

Para o ataque os con-
vocados são: David Neres do 
Ajax da Holanda, Firmino do 
Liverpool, Gabriel Jesus do 
Manchester City, Richarlison 
do Everton, Willian do Chel-
sea, além do garoto Rodrygo 
do Real Madrid que despon-
tou há duas temporadas jo-
gando pelo Santos.

de estar fora de combate por 
conta de uma lesão muscu-
lar na coxa esquerda, Ney-
mar vem fazendo um gran-

de início de temporada. Em 
cinco jogos, anotou quatro 
gols, sendo três deles decisi-
vos para vitórias do PSG.
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