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Renato põe Palmeiras como favorito pelo
títulobrasileiro e admite torcida por Felipão

 A derrota para 
o Palmeiras deixou 
o Grêmio mais longe 
da disputa do título do 
Campeonato Brasileiro, 
na avaliação do técnico 
Renato Portaluppi. O co-
mandante gremista põe 
o Palmeiras, hoje líder 
com 59 pontos, como o 
grande favorito à taça. 
Além disso, o ídolo gre-
mista também admitiu 
torcida para Felipão se o 
Tricolor não tiver condi-
ções de ser o campeão.
 Antes do jogo, os 
gremistas colocavam a 
partida como um “divisor 
de águas”, uma final em 

relação a pretensão de 
ser campeão. A derrota 
por 2 a 0 deixou o Grêmio 
oito pontos atrás do Ver-
dão, na quinta colocação. 
A dificuldade para buscar 
o título foi admitida por 
Renato na entrevista de-
pois do jogo.
 – Favorito é o 
Palmeiras, não quer dizer 
que o Palmeiras vai ser o 
campeão. Ficou mais difí-
cil, mas (o Grêmio) ainda 
tem chance de conquis-
tar. Até pela tabela, pela 
vantagem que vem tendo, 
o elenco (do Verdão), na 
minha opinião, é o favorito 
para ganhar o Brasileiro. 

Não quer dizer que da-
qui a pouco, uma equipe 
próxima não seja. Hoje, 
o Palmeiras é o favorito – 
definiu Renato.
 O técnico do Grê-
mio ainda revelou a tor-
cida por Felipão, a quem 
abraçou fraternalmente 
antes do jogo começar no 
Pacaembu. O comandan-
te palmeirense presenteia 
os adversários com uma 
garrafa de vinho com ró-
tulo personalizado do Pal-
meias, além de camisa do 
clube paulista.
 – Torço muito 
pelo Felipão, tenho um 
carinho muito grande por 

ele, agradeço os presen-
tes que ele me mandou 
no vestiário. Torço muito 
por ele. Se por acaso o 
Grêmio não chegar a dis-
putar o título, vou torcer 
por ele – comentou Rena-
to.
 Renato e Felipão 
são ídolos do Tricolor e se 
conhecem desde a déca-
da de 90, quando Renato 
foi comandado por Feli-
pão por uma partida, em 
1995, em torneio amisto-
so, contra o Flamengo. O 
então atacante foi convi-
dado para atuar pelo Grê-
mio por ter sido campeão 
mundial em 1983.

Chance de título de Medina e furacão Leslie: etapa de Portugal
começa nesta terça em Peniche

 Apenas quatro 
dias depois do fim da 
etapa da França, a dispu-
ta pelo título do Circuito 
Mundial de Surfe 2018 
desembarca na praia de 
Supertubos, em Peniche, 
Portugal, a partir desta 
terça. A décima e penúl-
tima etapa do Circuito 
Mundial de Surfe vai ser 
palco para a briga que fi-
cou ainda mais acirrada 
com a vitória do austra-
liano Julian Wilson em 
Hossegor. Agora Gabriel 

Medina, Filipe Toledo e 
Julian Wilson são os pro-
tagonistas da briga pelo 
caneco da temporada.
 Medina chega 
em Portugal como o de-
fensor do título da etapa 
e com a vantagem de 
ser o único que pode 
colocar as mãos no tro-
féu ainda na perna eu-
ropeia. Se ele vencer 
a etapa, Filipe Toledo 
precisa terminar no mí-
nimo em nono, e Julian 
no mínimo em terceiro, 

para a decisão ser le-
vada para o Pipe Mas-
ters. Mas caso Medina 
termine em segundo ou 
mais, a disputa segue 
automaticamente para 
o Havaí.
 Para deixar o 
cenário ainda mais dra-
mático, uma ondulação 
pesada atingiu o pico de 
Supertubos neste do-
mingo, em decorrência 
do furacão Leslie, que 
antingiu a região no últi-
mo fim de semana. Nas 

redes sociais do patro-
cinador da etapa é pos-
sível ver imagens dos 
estragos que o furacão 
Leslie fez na estrutura 
do evento.
 A derrota pre-
coce, ainda na terceira 
rodada em Hossegor, 
custou a camiseta ama-
rela de líder de Filipe 
Toledo, mas matemati-
camente o surfista está 
apenas 320 pontos 
atrás de Medina, com 
51,450 contra 51,770. 

Assim como seus opo-
nentes direitos, o surfis-
ta de Ubatuba também 
tem em seu retrospecto 
uma vitória em Portugal 
em 2015.

Rivalidade Julian x 
Gabriel tem mais um 

capítulo
 Enquanto o ter-
ceiro lugar na França 
deu a liderança à Me-
dina, a vitória de Julian 
Wilson trouxe o surfista 
de volta para a briga e 
para uma disputa quase 
particular com o brasi-
leiro, que começou há 
muitos anos, quando 
os dois surfistas ainda 
eram estreantes no Cir-
cuito Mundial.
 Em 2011 Medi-
na superou Wilson na 
França, em sua primei-
ra vitória em etapas do 
CT na carreira, e desde 
então os dois colecio-
nam finais juntos. Em 
2012 Julian deu o troco, 
justamente na etapa de 
Portugal, e superou Me-
dina numa bateria lide-
rada boa parte pelo bra-
sileiro. Em 2014, ano 
em que Medina entrou 
para a história como pri-
meiro surfista brasileiro 

a levar o título mundial, 
lá estava Julian nova-
mente, na final do Pipe 
Masters. Mesmo depois 
de garantir uma nota 
10, Julian garantiu a vi-
tória. Em 2017, no Taiti, 
Julian conseguiu uma 
virada espetacular e ar-
rancou mais uma vitó-
ria de Medina. 3 a 1 no 
placar. Mas o troco veio 
ainda em 2017, na eta-
pa de Portugal, quando 
Medina levou a melhor 
e voltou para a briga do 
título daquela tempora-
da.
 A etapa de Pe-
niche terá o reforço de 
mais um brasileiro. O jo-
vem Samuel Pupo será 
um dos convidados da 
etapa e aumenta para 
13 o número de surfis-
tas do país em Portu-
gal. E logo na estreia o 
irmão caçula de Miguel 
Pupo já vai encarar um 
predreira e vai cair com 
o líder Gabriel Medina e 
o americano Patrick Gu-
dauskas.
Baterias do 1º round

1. Owen Wright (AUS) 
x Ezekiel Lau (HAW) x 
Ryan Callinan (AUS)
2. Jordy Smith (AFS) x 

Yago Dora (BRA) x Ke-
anu Asing (HAV)
3. Ítalo Ferreira (BRA) x 
Frederico Morais (POR) 
x Wiggolly Dantas 
(BRA)
4. Julian Wilson (AUS) x 
Connor O’Leary (AUS) x 
Vasco Ribeiro (POR)
5. Filipe Toledo (BRA) x 
Tomas Hermes (BRA) x 
Miguel Blanco (POR)
6. Gabriel Medina (BRA) 
x Patrick Gudauskas 
(USA) x Samuel Pupo 
(BRA)
7. Wade Carmichael 
(AUS) x Adrian Buchan 
(AUS) x Miguel Pupo 
(BRA)
8. Conner Coffin (EUA) 
x Griffin Colapinto (EUA) 
x Joan Duru (FRA)
9. Kolohe Andino (EUA) 
x Jeremy Flores (FRA) x 
Ian Gouveia (BRA)
10. Willian Cardoso 
(BRA) x Sebastian Zietz 
(HAW) x Jesse Mendes 
(BRA)
11. Kanoa Higarashi 
(JPN) x Adriano de Sou-
za (BRA) x Matt Wilkin-
son (AUS)
12. Michel Bourez 
(PYF) x Michael Rodri-
gues (BRA) x Michael 
February (AFS)

Tite explica mistério em escalação antes de jogo com Argentina: 
"Não sou previsível e metódico o tempo todo"

 Tite surpreen-
deu ao abandonar seu 
método tradicional e 
optar por não revelar a 
escalação para a parti-
da da seleção brasileira 
contra a Argentina, na 
terça. O treinador expli-
cou, em entrevista cole-
tiva, nesta segunda, que 
ainda não decidiu como 
a equipe vai entrar em 
campo.
 - Não sou pre-
visível e metódico o 
tempo todo. Eu não me 
sinto muito confortável, 
porque não é a minha 
praia, mas em algumas 

circunstâncias, é impor-
tante. Não quero, se não 
tenho os atletas defini-
dos, dar ao adversário 
a oportunidade de co-
nhecer a escalação, até 
neste momento em que 
não temos esquema de-
finido.
 Veja as informa-
ções da seleção brasilei-
ra para o jogo contra a 
Argentina:
Local: estádio King Ab-
dullah, em Jedá 
Data e horário: terça-
feira, às 15h (de Brasí-
lia) 
Provável escalação: 

Alisson, Danilo, Marqui-
nhos, Miranda e Filipe 
Luís; Casemiro; Arthur 
(Fred), Renato Augusto, 
Coutinho e Neymar; Fir-
mino. Técnico: Tite 
Reservas: Ederson, 
Fabinho, Militão, Pablo, 
Alex Sandro, Walace, 
Fred (Arthur), Malcom, 
Lucas Moura, Richarli-
son e Gabriel Jesus 
Arbitragem: Felix Bry-
ch, auxiliado por Mark 
Borsch e Stefan Lupp. 
No VAR: Gunter Perl e 
Robert Hartmann (todos 
da Alemanha) 
Transmissão: TV Glo-

bo (narração de 
Galvão Bueno, co-
mentários de Ca-
sagrande, Júnior e 
Arnaldo Cézar Co-
elho, reportagens 
de Tino Marcos e 
Marcos Uchôa); 
SporTV (narração 
de Luiz Carlos Jr., 
comentários de 
Muricy Ramalho e 
Lédio Carmona, re-
portagens de Mau-
ro Naves) e Globo-
Esporte.com 
Tempo Real: Glo-
boEsporte.com, a 
partir de 14h


