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Liga dos Campeões - Resultados 
da 2ª rodada disputada na terça-
-feira pelo Grupo A: Liverpool 2x1 
Ajax; B: Porto 0x4 Club Brugge e 
Bayer Leverkusen 2x0 Atlético 
de Madrid; C: Viktoria Plzen 0x2 
Inter de Milão e Bayern de Muni-
que 2x0 Barcelona; D: Sporting 
2x0 Tottenham e Olympique de 
Marselha 0x1 Eintracht Frank-
furt. 

Liga dos Campeões 2 - No fecha-
mento da 2ª rodada, nesta quar-
ta-feira, se enfrentam, pelo Gru-
po A: Rangers x Napoli; E: Milan 
x Dínamo Zagreb (13h45min) e 
Chelsea x RB Salzburg; F: Sha-
khtar Donetsk x Celtic (13h45min) 
e Real Madrid x RB Leipzig; G: 
Manchester City x Borussia Dort-
mund e Copenhagen x Sevilla; H: 
Maccabi Haifa x PSG e Juventus 
x Benfica. Os demais jogos serão 
disputados às 16h.

Copa do Brasil - Nesta quarta-feira 
será conhecido o primeiro finalis-
ta do torneio. Em vantagem, após 
vencer por 3 a 1 no jogo de ida, o 
Flamengo recebe o São Paulo, às 
21h30min, no Maracanã.

Avaí - Menos de 24 horas após a 
demissão do Santos, Lisca foi 
confirmado nesta terça no co-
mando do clube catarinense. Ele 
substitui Eduardo Barroca.

Racismo - O STJD absolveu o la-
teral-direito Rafael Ramos, do Co-
rinthians, da denúncia de injúria 
racial contra Edenílson, do Inter. 
Em decisão por unanimidade 
nesta terça-feira, os auditores da 
Segunda Comissão Disciplinar 
entenderam que o processo não 
apresenta elementos probatórios 
suficientes para a condenação do 
atleta. Ainda cabe recurso.

Tênis - Com o triunfo no US Open, 
o espanhol Carlos Alcaraz em-
bolsou US$ 2,6 milhões (R$ 13,4 
milhões), o que fez dele o tenista 
que mais ganhou dinheiro em 
2022, somando US$ 7,36 milhões 
(R$ 38,1 milhões) em prêmios. O 
jovem de 19 anos, que é o núme-
ro 1 mais novo da história do tê-
nis, está apenas enfrentando sua 
segunda temporada completa 
como profissional.

 ⁄ NOTAS

O astral no CT Parque Gigan-
te não poderia ser outro. Um gru-
po descontraído, leve e sorridente 
se reapresentou nesta terça-feira 
após dois dias de folga. A justifi-
cativa para o bom momento é a 
campanha feita pelo Inter no re-
turno do Campeonato Brasileiro. 
Após sete jogos disputados, o Co-
lorado conquistou cinco vitórias, 
um empate e apenas uma derro-
ta, totalizando 16 pontos. O apro-
veitamento é de 76,2%. Atrás do 
Colorado vem Fortaleza, Flamen-
go, Palmeiras e América-MG, com 
15 pontos, e Goiás, com 14.

Os números positivos não 
param por aí. O ataque do Inter 
é um dos mais positivos da com-
petição. Neste returno, são 14 gols 
marcados e apenas cinco sofri-
dos. Os atacantes são os mais efi-
cientes entre as séries A e B. Os 
jogadores precisam, em média, 
de menos chutes para furar as 

retrancas defensivas dos adver-
sários e de 8,27 arremates para 
marcar, à frente de Fluminense 
(8,48), Corinthians (8,87), Flamen-
go (9,20) e Goiás (9,79). 

Embora os números empol-
guem, a perseguição ao líder Pal-
meiras é tratada de forma discre-
ta no Beira-Rio. Oito pontos atrás 
do Verdão, a missão não é nada 
fácil, ainda mais que os paulis-
tas, assim como o Inter, estão fo-
cados no Brasileirão, após a eli-
minação na Libertadores para o 
Athletico-PR. Nem mesmo o con-
fronto direto na última rodada, 
em casa, torna a vida colorada 
mais fácil. 

Faltando 12 jogos para o tér-
mino da competição, o Inter tem 
pela frente Atlético-GO (fora), 
Bragantino (casa), Santos (c), Fla-
mengo (f), Goiás (c), Botafogo (f), 
Coritiba (f), Ceará (c), América-
-MG (f) Athletico-PR (c), São Pau-
lo (f), encerrando com o Palmei-
ras, no Beira-Rio. Já os paulistas 
enfrentarão o Santos (casa), Atlé-
tico-MG (fora), Botafogo (f), Cori-
tiba (c), Atlético-GO (f), São Paulo 

 ⁄ CAMPEONATO BRASILEIRO
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Oito pontos atrás do líder Palmeiras, discurso no Beira-Rio é do jogo a jogo
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(c), Avaí (c), Athletico-PR (f), For-
taleza (c), Cuiabá (f), América-
-MG (c) e Inter.

Dentro de campo, na reapre-
sentação desta terça-feira, a au-
sência em campo foi o atacante 
Wanderson, já imaginada. Ele 
precisou ser substituído no in-
tervalo da vitória sobre o Cuia-
bá, com um desconforto na coxa 
direita. O camisa 11 passou por 
exames de imagem e não teve le-

são diagnosticada. 
Entretanto, o jogador segue 

com incômodo na região e será 
observado diariamente. Como o 
duelo com o Dragão é apenas na 
próxima segunda-feira, em Goiâ-
nia, ainda há tempo para uma 
recuperação. Caso não ocorra, 
Pedro Henrique surge como op-
ção. Quem volta a ficar à dispo-
sição, após cumprir suspensão, é 
Carlos de Pena.

 ⁄ SÉRIE B

Renato começa a definir substituto de Bitello no meio-campo do Grêmio

A presença de Renato Porta-
luppi à beira do gramado permi-
te que a torcida tolere algumas 
situações antes inimagináveis. 
Uma delas é a possibilidade do 
retorno de Thiago Santos ao time 
titular do Grêmio. Nas últimas 
duas partidas em que o novo téc-
nico deu as cartas na escalação, 
o volante entrou na etapa final.

Diante do Vila Nova-GO, a 
ordem veio por telefone, já con-
tra o Vasco, foi pessoalmente. 
Nas arquibancadas, algumas 

vaias foram ensaiadas, mas rapi-
damente sufocadas pelos apoia-
dores incondicionais do eterno 
ídolo gremista que, desde sua 
apresentação avisou que o grupo 
é este e é com eles que o Tricolor 
irá retornar à Série A.

Questionado sobre o substitu-
to de Bitello, suspenso pelo tercei-
ro cartão amarelo na vitória contra 
os cariocas, Renato já indicou que 
não apostará em jovens e, como 
é habitual em seus comandos, irá 
com os cascudos e mais experien-
tes. Neste caso, os nomes mais 
indicados são os de Lucas Leiva, 

Thiago Santos e Lucas Silva. 
Como Thiago Santos vem 

entrando com frequência e é de 
confiança de Renato, a chance de 
ser o escolhido é maior. Mesmo 
assim, Lucas Leiva, jogador com 
passagem por Liverpool e Napo-
li, pode aparecer entre os titu-
lares na próxima sexta-feira, às 
21h30min, diante do Novorizon-
tino, no interior paulista. 

Mais à frente uma certeza é 
a presença de Thaciano, outro 
atleta de total confiança e admi-
ração do treinador. Mesmo sain-
do no banco de reservas na parti-

da com o Vasco, ele foi chamado 
logo aos sete minutos de jogo, 
após a lesão muscular que deve 
tirar o colombiano Campaz dos 
gramados do resto da tempora-
da. Dessa forma, a escalação gre-
mista para enfrentar os paulistas 
não deve ter mistérios. 

A grande novidade no traba-
lho desta terça-feira foi a presen-
ça de Jhonata Robert. O meia-a-
tacante está recuperado de uma 
lesão ligamentar no joelho es-
querdo sofrida na pré-temporada 
em janeiro. Porém, ele ainda não 
tem previsão de voltar a atuar.


