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Tite convoca seleção hoje para amistosos

O técnico Tite convo-
cará às 11h desta 
sexta-feira a Seleção 

para os dois últimos jogos do 
ano. O Brasil enfrenta a Ar-
gentina, na Arábia Saudita, 
no dia 15 de novembro, e a 
Coreia do Sul, em Abu Dha-
bi, no dia 19.

A tendência é que lista 
não conte com jogadores do 
time brasileiro que for à fi-
nal da Copa Libertadores. A 
decisão do torneio acontece 
no dia 23, no Chile.

O amistoso em Riade, 
capital da Arábia, marcará 
o primeiro encontro entre 
Brasil e Argentina desde o 
polêmico clássico na semi-
final da Copa América. Na 
ocasião, a Seleção venceu 
por 2 a 0,

A seleção brasileira ain-
da não venceu após o título 
da Copa América. Desde en-
tão, a equipe de Tite empa-
tou com Colômbia, Senegal 
e Nigéria e perdeu para o 
Peru.

Após a convocação de 
Tite, o técnico André Jardi-
ne divulgará a lista de con-
vocados pela Seleção sub-23 
para o Torneio de Tenerife, 
na Espanha. A competição 
contará com Argentina, 
Chile e Estados Unidos e 
serve de preparação para o 
Torneio Pré-Olímpico, em 
janeiro, na Colômbia.

ALISSON
Alisson chegou ao auge 

da carreira aos 27 anos ao 
ser eleito pela Fifa o me-
lhor goleiro do mundo. Já 
conquistou outros prêmios 
individuais, como melhor 
goleiro da Uefa em 2018/19, 
melhor da Copa América de 
2019, além de homenagens 
também nos campeonatos 
italiano e inglês. O sucesso 
profissional é algo que está 
na mente desde quando era 

A oito rodadas para o fim 
da Série B, as equipes con-
tinuam com a calculadora 
na mão fazendo as contas, 
seja para conquistar o so-
nhado acesso ou escapar do 
rebaixamento. Na parte de 
cima da tabela, Bragantino 
e Sport continuam com mais 
de 90% de chances de subir 
para a elite. Do outro lado, 
times como São Bento e Cri-

ciúma estão cada vez mais 
sob risco de queda para a 
terceira divisão.

O líder entra em cam-
po hoje. O Bragantino tem 
jogo difícil contra o Vila No-
va-GO, pela 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série B. A partida será dis-
putada às 21h30, no estádio 
Nabi Abi Chedid. 

Segundo o matemático 

Tristão Garcia, do site Info-
bola, o número mágico para 
o acesso é de 63 pontos e 
para a permanência é de 46 
pontos.

O Bragantino continua 
na liderança e tem 99% de 
chances de acesso. Com 59 
pontos, a equipe segue ad-
ministrando a vantagem 
para o vice-líder Sport, que 
tem 93% de chances de su-

bir.
Contra a Ponte Preta, 

na última rodada, o melhor 
ataque da competição che-
gou aos 50 gols marcados. 
No ano passado, o melhor 
ataque da Série B foi o do 
Atlético-GO, que não subiu 
de divisão, mas anotou 57 
gols. O campeão Fortaleza 
terminou o campeonato com 
54 gols.

CBF

Brasil enfrenta a Argentina, na Arábia Saudita, no dia 15 de novembro, e a Coreia do Sul, em Abu Dhabi, no dia 19

Técnico Tite convoca nesta sexta-feira a seleção brasileira para amistosos em que enfrentará os convocados de Argentina e Coreia do Sul

novo, superar etapas e der-
rubar a desconfiança sempre 
fizeram parte dos planos. 
Ser o melhor do planeta na 
posição é fruto de um traba-
lho que rendeu títulos por 
Liverpool e seleção brasilei-
ra.

Recuperado de uma lesão 
na panturrilha, ele pode ser 
titular pelos Reds no clássi-
co contra o Manchester Uni-
ted neste domingo, fora de 
casa, pela Premier League. 
E também deve ser chama-
do por Tite.

“Quando alguém me per-
gunta defino como uma hon-
ra (ser o melhor do mundo). 
Me senti muito honrado e 
abençoado por ter conquis-
tado esse prêmio individual, 
mas isso vem depois do co-
letivo. Foi um ano muito vi-
torioso, títulos pelo clube e 
pela Seleção. Então coroar a 
temporada com esse prêmio 
realmente foi uma honra -”, 
disse Alisson, que só dispu-
tou dois jogos nesta tempo-
rada.

Bragantino está a quatro pontos do acessoFoi um ano muito vito-
rioso, títulos pelo clube e 
pela seleção. Então coroar 
a temporada com esse 
prêmio realmente foi uma 
honra”

ALISSON
Goleiro da seleção sobre premiação


