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Dudu, David Neres e Willian são opções de Tite para o lugar 
de Vinicius Junior na Seleção

 Tite tem três fa-
voritos para substituir 
Vinicius Junior, lesio-
nado, nos amistosos da 
seleção brasileira con-
tra Panamá e República 
Tcheca, nos dias 23 e 
26 de março, respecti-
vamente. Nos próximos 
dias, ele e sua comis-
são técnica irão cortar 
oficialmente o atacante 
do Real Madrid e op-
tar por um desses três: 
Dudu, do Palmeiras, 
David Neres, do Ajax, 
ou Willian, do Chelsea.
 Vinicius Junior 
foi convocado pela pri-

meira vez, mas sofreu 
uma ruptura de liga-
mentos no tornozelo 
direito durante a derro-
ta do Real Madrid por 
4 a 1 para o Ajax, que 
custou a eliminação na 
Champions League.
 Embora seu 
clube não cite prazo de 
recuperação, a impren-
sa local estima em dois 
meses. O jovem de 18 
anos, então, teria mí-
nimas chances de ir à 
Copa América, já que 
voltaria a jogar somente 
no início de maio, pou-
cos dias antes da con-

vocação para o torneio.
 Vinicius era o 
único estreante da Se-
leção numa lista que in-
dicou disposição de Tite 
em observar mais alter-
nativas antes de definir 
o grupo que tentará re-
conquistar o continente 
depois de 12 anos – o 
último título foi em 2007.
 Se essa tendên-
cia for mantida na esco-
lha do substituto, Dudu 
e David Neres têm mais 
chances. Caso decida 
recorrer a uma opção já 
habituada ao seu grupo, 
Willian será chamado.

 Veja abaixo a 
situação de cada um na 
avaliação da Seleção:

Dudu (Palmeiras)
 • 27 anos
 Na Seleção com 
Tite:
 • 1 jogo
 • 1 gol
 • 81 minutos
 Embora seja um 
dos maiores destaques 
do Palmeiras, eleito o 
melhor jogador do últi-
mo Campeonato Bra-
sileiro, não empolga a 
Seleção. Na avaliação 
da comissão, suas ca-
racterísticas e as de sua 

equipe não se encaixam 
com as funções que ele 
teria de executar se fos-
se convocado. Porém, 
a boa fase já duradoura 
pode pesar a seu favor.

David Neres (Ajax)
 • 22 anos
 Na Seleção com 
Tite:
 • Nunca foi con-
vocado
 D e s t a c o u - s e , 
inclusive com um gol, 
justamente na vitória 
sobre o Real Madrid 
em que Vinicius se ma-
chucou. Pela idade, 
é um dos observados 

pela comissão técnica 
desde o fim da Copa do 
Mundo de 2018. Pesa 
contra ele o menor ní-
vel técnico da liga ho-
landesa em compara-
ção a outras europeias. 
Se Tite desejar manter 
a observação de jovens 
nesses amistosos, é o 
mais indicado.

Willian (Chelsea)
 • 30 anos
 Na Seleção com 
Tite:
 • 27 jogos
 • 2 gols
 • 7 assistências
 • 1.567 minutos

 Segundo joga-
dor com maior número 
de partidas sob coman-
do de Tite – Coutinho 
soma 28 –, Willian é 
a bola de segurança 
numa posição que tem 
ainda Neymar e Dou-
glas Costa, ausentes da 
última lista por lesão, 
numa "lista preferen-
cial". Sem conseguir 
repetir a boa temporada 
que antecedeu a Copa 
do Mundo, ele acabou 
ficando fora para que 
a Seleção antecipasse 
a busca por novos ata-
cantes de lado.

Análise: boa estratégia de Felipão faz 
Palmeiras abrir Libertadores com 

vitória "competitiva"
 Uma vitória por 2 
a 0 contra o Junior Bar-
ranquilla, na Colômbia, 
na última quarta-feira, 
abriu a trajetória do Pal-
meiras na Libertadores 
de 2019. Entre questio-
namentos de parte da 
torcida sobre se o time 
pode ou não render mais 
na temporada, o Verdão 
mostrou que é possível 
esperar muita competiti-
vidade dos comandados 
de Felipão na competi-
ção sul-americana, mais 
uma vez.
 Depois de um 
ótimo início de jogo, com 
marcação alta e boa mo-
vimentação das peças 
do sistema ofensivo, o 
Palmeiras abriu o placar 
com uma jogada cons-
truída pela esquerda. 
Dudu quebrou a mar-
cação colombiana com 
uma ótima assistência 
para Gustavo Scarpa fi-
nalizar dentro da grande 
área sem chance para 
Viera.
 Peça que vi-
nha sendo criticada por 
parte da torcida palmei-
rense em 2019, Borja 
chamou a atenção pela 
intensa movimentação 

entre os marcadores do 
Junior, com bem obser-
vou o repórter Tossiro 
Neto, presente no está-
dio Roberto Melendez, 
em Barranquilla. Se ele 
desperdiçou boa chance 
na segunda etapa, foi 
decisivo no fim do jogo 
ao puxar contra-ataque 
e dar assistência para 
Marcos Rocha definir o 
placar. 
 Na segunda eta-
pa, nem mesmo o início 
mais crítico para a pro-
dução palmeirense, com 
Ricardo Goulart sem 
função pelo estilo de 
jogo e com Dudu e Gus-
tavo Scarpa com poucas 
chances para arrancar 
em contra-ataque, foi 
suficiente para colocar 
o Junior Barranquilla no 
jogo. E é aí que entra um 
pouco da cartilha de Feli-
pão para a Libertadores.
 Em entrevista 
coletiva, o treinador falou 
bem sobre a sua propos-
ta de jogo e valorizou a 
estratégia alviverde para 
o primeiro jogo no tor-
neio sul-americano. Com 
uma defesa organizada 
e pontuando como visi-
tante, o Verdão largou 

mais uma vez de manei-
ra positiva.
 – Se tu não con-
segue ganhar o jogo, no 
mínimo tens um ponto 
quando joga fora. Bem 
organizado taticamente 
defensivamente, e ex-
plorar a qualidade dos 
teus jogadores porque 
tens bons jogadores no 
ataque, conseguir os 
gols para fazer a equipe 
adversária cometer er-
ros. Essa é a ideia. Te-
mos seis jogos, 12 pon-
tos classifica. Quando a 
gente três pontos numa 
equipe que é adversária 
direta pela classificação, 
na casa do adversário, é 
muito importante – ava-
liou Scolari.

 O desempenho 
defensivo do Palmeiras, 
aliás, é parte do futebol 
de resultados de Felipão. 
E que, vale destacar, não 
merece nenhum deméri-
to ainda mais em uma 
competição tiro curto 
como é a Libertadores.
 Aos 70 anos, 
Scolari completou na úl-
tima quarta-feira o seu 
jogo número 65 na histó-
ria da competição sul-a-
mericana. Só pelo Pal-
meiras, esta é a quarta 
vez do treinador no tor-
neio sul-americano, com 
o pior resultado sendo a 
eliminação de 2018, na 
semifinal contra o Boca 
Juniors.
 Sobre o famoso 

"jogo mais bonito" co-
brado de um dos elen-
cos mais valiosos do 
país, é possível sim ver 
um sistema ofensivo 
criativo e mais produ-
tivo, com participação 
mais frequente de Ri-
cardo Goulart, Dudu e 
Scarpa, além de Bruno 
Henrique como auxílio 
para Borja. Os dez mi-
nutos iniciais, talvez, 
possam servir de partida 
para um Palmeiras mais 
solto no ataque.
 Mas também é 
possível entender que 
a Libertadores é um tor-
neio diferente dos de-
mais campeonatos. E 
Felipão sabe bem o ca-
minho do sucesso.

Ganso celebra gol 
de barriga e relem-
bra Renato Gaúcho 
em 1995: "Decidiu 
título para a gente"
 Ganso fez seu 
primeiro gol pelo Flumi-
nense nesta quarta-feira, 
na vitória por 3 a 0 sobre 
o Ypiranga-RS. E que 
maneira para se fazer 
um gol! De barriga, como 
Renato Gaúcho em 25 
de junho 1995, na deci-
são do Carioca contra o 
Flamengo, vencida por 3 
a 2 pelo Tricolor. 
 E, já falando 
como um autêntico tri-
color, o camisa 10 re-
lembrou o gol de Renato 
como um gol que definiu 
título "pra gente".
 - Gol histórico (o 

de 1995), mas tem gran-
de diferença. Um decidiu 
o título para a gente, e 
hoje eu pude ajudar na 
classificação. É ótimo. 
Espero que nos ótimos 
jogos possa marcar mais 
gols.
 - Conseguimos 
nosso objetivo, que era 
vencer e classificar. 
Cumprimos nossa obri-
gação e agora é pensar 
no jogo de domingo e 
nos próximos.
 Perguntado por 
que pediu para sair, o ca-
misa 10 afirmou ter sen-
tido apenas cansaço.


