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Saiba quem são os dez garotos
convocados por Tite para completar 

elenco da Seleção
 Sem poder con-
tar com todos os convo-
cados para a disputa da 
Copa América, que come-
çará no dia 14 de junho, 
na primeira semana de 
treinos na Granja Comary, 
em Teresópolis, o técnico 
Tite precisou ser criativo. 
Para poder comandar as 
atividades, o treinador da 
seleção brasileira chamou 
dez jovens das categorias 
de base de diversos clu-
bes brasileiros para com-
por o elenco.
 Os meninos vão 
se juntar aos sete dos 23 
atletas convocados por 
Tite para o time principal. 
Nesta quinta-feira, a pri-
meira atividade ocorrerá 
na Granja Comary com a 
presença dos seguintes 
atletas: o goleiro Ederson, 
o lateral Filipe Luís, os 
volantes Fernandinho e 

Casemiro e os atacantes 
Gabriel Jesus, Richarlison 
e David Neres.
 Um dos critérios 
utilizados para a convo-
cação, além da qualidade 
dos atletas, foi o fato deles 
já terem sido chamados 
anteriormente para sele-
ções de base.
 Mas você sabe 
quem são esses dez jo-
vens convocados pelo 
treinador da seleção bra-
sileira? O GloboEspor-
te.com vai mostrar aqui 
quem são as futuras pro-
messas que podem pintar 
na equipe nacional num 
futuro não muito distante.
 Conheça abaixo 
os dez jovens convoca-
dos por Tite:

GOLEIROS
Phelipe (Grêmio) - 20 

anos
 O goleiro não é 

um ilustre desconhecido 
da comissão técnica da 
Seleção principal. Phelipe 
foi chamado por Tite para 
os amistosos de setembro 
do ano passado, contra 
Arábia Saudita e Argenti-
na. O arqueiro chegou ao 
Grêmio aos 13 anos de 
idade e, atualmente, não 
tem sido titular da equipe 
sub-20 do Tricolor gaú-
cho.
Yuri Sena (Vitória) - 18 

anos
 Titular do sub-20 
do Vitória, Yuri Sena é 
figurinha fácil em convo-
cações de seleções de 
base. Em 2017, o arquei-
ro foi convocado pelo téc-
nico Carlos Amadeu para 
a disputa do Mundial sub-
17, na Índia. Naquela oca-
sião, Yuri foi reserva de 
Gabriel Brazão. Este ano, 
o jogador foi convocado 

pelo técnico André Jardi-
ne para semana de trei-
nos com a seleção sub-20 
na Granja Comary.

LATERAL-DIREITO
Weverton (Cruzeiro) - 19 

anos
 Titular da equipe 
sub-20 do Cruzeiro, o la-
teral-direito destacou-se 
na campanha do vice-
campeonato da Raposa 
na Copa do Brasil sub-20. 
O Palmeiras ficou com o 
título após vencer o ad-
versário na disputa de 
pênaltis. Weverton per-
tencia ao Figueirense e o 
Cruzeiro adquiriu 60% de 
seus direitos ao clube ca-
tarinense.
LATERAL-ESQUERDO
Ramon (Flamengo) - 18 

anos
 Outro jogador 
que recentemente foi con-
vocado pelo técnico André 
Jardine para a seleção 
brasileira sub-20. O joga-
dor participou de semana 
de treinos na Granja Co-
mary no início de maio. 
Ramon chegou ao Fla-
mengo aos 16, contrata-
do ao Nova Iguaçu. Com 
a camisa do Flamengo, o 
lateral conquistou a Copa 
São Paulo de Juniores em 
2018.

ZAGUEIROS
Morato (São Paulo) - 18 

anos
 Desde de 2015 
no São Paulo, o zaguei-
ro é um tanto precoce. 
Após destacar-se no time 
sub-17, o jogador acabou 

sendo integrado ao time 
sub-20 do Tricolor. Titular 
da lateral direita, o jogador 
passou a treinar recente-
mente com o time profis-
sional e renovou o seu 
contrato com o clube até 
2023
Bruno Fuchs (Interna-

cional) - 20 anos
 O zagueiro tam-
bém é um velho conheci-
do das categorias de base 
da seleção brasileira. Em 
2018, ele foi convocado 
para uma série de amis-
tosos da seleção sub-20. 
No ano anterior, o defen-
sor também disputou o 
Torneio de Toulon. Uma 
curiosidade sobre Bruno 
é que ele chegou ao Colo-
rado com apenas 10 anos 
de idade.

MEIO-CAMPISTAS
Rodrigo Nestor (São 

Paulo) - 18 anos
 Campeão da 
Copa São Paulo de Ju-
niores em 2018, o meia 
é chamado pelo técnico 
da equipe sub-20 do São 

Paulo, Orlando Ribeiro, 
de "o mais técnico de 
Cotia". Rodrigo Nestor se 
inspira em Kaká, Modric 
e Toni Kroos para aperfei-
çoar o seu estilo dentro de 
campo. O jogador ainda 
não teve oportunidades 
na equipe principal do Tri-
color.

Alan (Palmeiras) - 19 
anos

 Alanzinho, como 
é conhecido o meia do 
Palmeiras, tem um vasto 
repertório de conquistas 
com a camisa do clube: 
Copa do Brasil sub-20, 
Paulistão, Brasileirão e a 
Copa RS. Com contrato 
até 2023, o jogador é con-
siderado uma das princi-
pais revelações do time 
paulista.
Gui Azevedo (Grêmio) - 

18 anos
 Há dois dias, o 
jogador renovou o con-
trato com o Grêmio até 
2024. Considerado umas 
principais joias do clu-
be gaúcho, Gui Azevedo 

teve a sua multa rescisó-
ria estipulada em R$ 360 
milhões. O meia já foi 
chamado em cinco opor-
tunidade para seleções 
de base da CBF. Na atual 
temporada, ele já disputou 
15 jogos pelo time sub-20 
do Grêmio e marcou dois 
gols.

ATACANTE
Martinelli (Ituano) - 17 

anos
 Destaque do Itu-
ano na Copa São Paulo 
de Juniores, o jogador foi 
integrado ao elenco pro-
fissional da equipe. No 
Campeonato Paulista, o 
jogador se destacou ao 
ajudar a equipe a alcan-
çar as quartas de final 
da competição. Um dado 
curioso de Martinelli é que 
chegou a atuar nas cate-
gorias de base do Corin-
thians (fez 73 gols em 139 
jogos). No entanto, por 
conta de uma mudança 
da família, o jogador op-
tou por defender o Ituano, 
onde está desde 2015.

Pato entende críticas da torcida 
do São Paulo e crê em vaga:

"Vamos para cima tentar reverter"
 Alexandre Pato, do 
São Paulo, não desistiu da 
vaga na Copa do Brasil após a 
derrota por 1 a 0 para o Bahia, 
nesta quarta-feira, no Morum-
bi, pelo jogo de ida das oita-
vas de final. O atacante teve 
as melhores chances do time, 
mas parou na trave e no golei-
ro Douglas.
 Depois de perder no 
Morumbi, o São Paulo agora 
precisará vencer o Bahia na 
Arena Fonte Nova por ao me-
nos um gol de diferença para 
levar a decisão da vaga aos 
pênaltis. Uma vitória por dois 
gols garante a vaga ao São 
Paulo, enquanto o empate 
classifica o Bahia.
 – Tentei fazer o gol 
correndo, chutando e fazen-
do aquilo que todos esperam: 
chutar no gol. Infelizmente a 
bola parou na trave, o goleiro 
fez uma boa defesa. É conti-
nuar tentando. Tem o segundo 
jogo. Nada acabou ainda. Va-
mos para cima tentar reverter 
esse resultado na casa deles 
– disse Pato.
 Depois da derrota no 

Morumbi, parte da torcida do 
São Paulo protestou e vaiou a 
equipe. Pato disse entender o 
sentimento dos tricolores.
 – Entendo a torcida. 
Cobra muito no São Paulo e 
nós jogadores entendemos a 
cobrança da torcida. Mas te-
mos de fazer nosso jogo den-
tro de campo, fazer o nosso 
melhor. Nesse jogo criamos 
mais chances. Tenho certeza 
que logo a bola vai entrar – 
disse.
 – É normal falta de 
entrosamento. Aos poucos es-
tamos nos conhecendo ainda. 
Jogo numa posição tentan-
do buscar a bola para ver se 
consigo armar o jogo, porque 
tento levar a bola para frente. 
Mas precisa ter calma. Hoje 
criamos mais chances. Infeliz-
mente o gol não saiu. Estamos 
bem. Vamos trabalhar. As cri-
ticas da torcida são normais 
pela derrota em casa, mas 
vamos trabalhar para re-
verter – afirmou Pato.
 O atacante tam-
bém se disse bem fisica-
mente, após sofrer uma 

contusão cervical pela pan-
cada de Thuler, do Flamengo, 
no duelo do dia 5 de maio, no 
Morumbi. Pato atuou durante 
45 minutos contra o Bahia, no 
último domingo, pelo Brasilei-
rão, e nesta quarta-feira jogou 
até o fim.
 Agora, o São Paulo 

se prepara para o clássico 
contra o Corinthians, do-

mingo, na Arena Co-
rinthians, pela sexta 

rodada do Brasilei-
rão.

Londrina viaja a Recife para
enfrentar o Sport

 A equipe principal do 
Londrina Esporte Clube viajou 
na manhã desta quinta-feira 
(23) a Recife, onde enfrenta 
o Sport pela quinta rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B. A partida começa às 
21h30 desta sexta-feira (24) 
na Ilha do Retiro, na capital 
pernambucana. 
 Vinte atletas segui-
ram com a delegação, que 
saiu do Norte do Paraná às 
6h45 da manhã. A chegada 
ao Nordeste brasileiro está 
prevista para as 12h50. Ainda 
hoje, o grupo realiza em um 
clube local o último treino an-
tes do duelo, que vale ao 
LEC a manutenção da li-
derança da competição.
Jogadores que viaja-
ram ao Recife para a 

partida contra o Sport:
 Para o gol: Alan e 
Matheus Albino; 
 Para as laterais: 
Felipe Vieira, Helder e Rai 
Ramos; 
 Para a zaga: Augus-
to, Marcondes e Wallace Acio-
li; 
 Para o meio de cam-
po: Arthur Caculé, Bertotto, 

Germano, Higor Leite, Pedro 
Cacho e Romulo; 
 Para o ataque: An-
derson Oliveira, Luidy, Mar-
celinho, Paulinho Moccelin, 
Safira e Uelber. 

Novidade 
 A novidade da lista é 
o retorno do atacante Pauli-
nho Moccelin, que não pôde 
enfrentar o Bragantino no úl-
timo fim de semana devido a 
uma pena imposta pelo STJD 
– devido ao cartão verme-

lho recebido no jogo com o 
Bahia, pela partida de ida da 
quarta fase da Copa do Brasil, 
ele teve que cumprir na Série 
B uma segunda partida de 
suspensão. 
Atletas em recuperação no 

Departamento Médico 
 O volante Bruno Pau-
lista segue trabalho de recu-
peração no Departamento 
Médico do clube. Na última 
sexta-feira (17), durante treino 
realizado no Estádio do café, 
o jogador sofreu uma lesão na 
coxa direita. 
 O zagueiro Silvio, 
que se recupera de uma lesão 

na coxa esquerda, e o meio-
campo Luquinha, em tra-
tamento após passar por 
uma artroscopia no joelho 
direito no dia 6, também 
seguem em tratamento no 
DM. 

 Com uma lesão no 
músculo reto femoral da 

coxa direita, o volante An-
derson Leite já deu início aos 
exercícios de transição. Mes-
mo estágio de recuperação do 
atacante Dagoberto, que trata 
de uma lesão no músculo reto 
femoral da coxa direita.


