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Saiba como foi o confronto entre Sport 
x Grêmio, pela 12ª rodada da Série B, 
acessando o QR Code

A vitória sobre o Flamen-
go trouxe ainda mais confiança 
e boas energias para o Inter de 
Mano Menezes. Com a manu-
tenção da invencibilidade sob o 
comando do treinador, o Inter 
acabou a 11ª rodada no G-4 do 
Campeonato Brasileiro. Para di-
zer que não teve notícias ruins, 
sábado, no Beira-Rio, o técnico 
perdeu Carlos de Pena e Taison 
para o confronto com o Goiás, 
na quarta-feira, às 20h30min, 
em Goiânia. 

Sem contar com o uruguaio 
De Pena, a tendência é que Mano 
volte a utilizar Rodrigo Dourado 
e Gabriel, juntos, no meio-cam-

po. Mas o técnico também con-
tará com o retorno de Edenilson. 
O camisa 8 ficou de fora da vi-
tória sobre os cariocas, pois esta-
va suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo. A tendência é que Ede-
nilson ocupe a vaga deixada por 
De Pena. 

Quem preocupa para a parti-
da diante do time esmeraldino é 
o atacante Wanderson. O camisa 
11 apresentou uma entorse no joe-
lho e no tornozelo e será avaliado 
na reapresentação no treinamen-
to desta terça-feira. Ele não tem 
presença garantida na viagem 
para Goiás. Caso ele não embar-
que, Pedro Henrique é a opção 
para entrar no ataque colorado. 

Mano só terá a atividade des-
ta terça-feira para encaminhar o 
time que irá a campo na quarta. 
O treinamento ocorre na parte da 
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Mano terá que mexer no time para a partida de amanhã em Goiânia
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manhã e a delegação já embarca 
à tarde para Goiânia, onde enca-
ra o Goiás, no Estádio da Serri-
nha. Uma possível escalação tem 
Daniel; Bustos, Vitão, Mercado, 
Renê; Gabriel, Dourado, Edenil-
son, Alan Patrick e Wanderson 
(Pedro Henrique); David. 

Fora de campo, o suposto 
caso de racismo envolvendo o 
lateral-direito Rafael Ramos, do 
Corinthians, e o volante Edenil-
son, do Inter, ganhou um novo 
capítulo. O delegado Roberto 
Sahagoff, da 2ª Delegacia de Po-
lícia Civil de Porto Alegre, indi-

ciou o jogador da equipe paulis-
ta por injúria racial. O inquérito 
foi enviado nesta segunda-fei-
ra ao Ministério Público, que 
vai decidir se dará seguimento 
na Justiça.

O episódio ocorreu no dia 14 
de maio, no empate em 2 a 2 en-
tre Inter e Corinthians, no Beira-
-Rio. Na parte final do segundo 
tempo, Edenilson acusou Rafael 
Ramos de tê-lo chamado de ma-
caco. O jogador do Timão foi de-
tido em flagrante por injúria ra-
cial, pagou fiança de R$ 10 mil e 
foi liberado.

 ⁄ FUTEBOL INTERNACIONAL

Ifab torna definitiva as cinco substituições em partidas de futebol

A International Football Asso-
ciation Board (Ifab), órgão que re-
gula as regras do futebol, decidiu 
tornar definitiva a liberação para 
cinco substituições nas partidas 
de futebol. A mudança havia sido 
colocada em prática por causa da 
pandemia da Covid-19, em 2020. 
Antes disso, eram permitidas ape-
nas três mudanças.

A avaliação da entidade é que 

a medida foi bem aceita por trei-
nadores, dirigentes e jogadores. 
As três janelas para as substitui-
ções serem feitas (além do inter-
valo) serão mantidas.

A Ifab também autorizou o au-
mento do número de atletas dispo-
níveis no banco de reservas. Pas-
sou de 12 para 15, outra alteração 
apoiada por pessoas ouvidas pelo 
comitê técnico do órgão. Isso abre 
a porta para o aumento do núme-
ro de inscritos para as seleções na 

Copa do Mundo: de 23 para 26. A 
decisão quanto a isso será tomada 
pela Fifa, organizadora do torneio.

A assembleia geral da Ifab, 
realizada nesta segunda-feira em 
Doha, no Catar, foi comandada 
por Gianni Infantino, presidente 
da Fifa, mas ele não se manifestou 
sobre o assunto. O treinador da se-
leção brasileira, Tite, é favorável à 
inscrição de 26 jogadores.

A reunião discutiu outras pos-
síveis mudanças futuras. Uma 

delas foi quanto a inovações tec-
nológicas no uso do VAR para o 
impedimento, assim as marcações 
seriam mais rápidas e precisas. Os 
integrantes do órgão também fa-
laram sobre possíveis testes para 
que os árbitros expliquem deci-
sões tomadas em campo durante 
as partidas, como calcular de ma-
neira mais justa o tempo de jogo 
(levando-se em conta as paralisa-
ções) e a cobrança de laterais com 
os pés.

 ⁄ TÊNIS

Bia Haddad celebra melhor ranking em simples e em duplas

Após a melhor semana de 
sua carreira, Beatriz Haddad 
Maia brilhou também nos ran-
kings da WTA, atualizados 
nesta segunda-feira. A tenista 
brasileira obteve suas melho-
res colocações tanto na lista de 
simples quanto na de duplas. 
“Estou muito feliz com esta se-
mana, ela representa o nosso 
trabalho duro, o nosso profis-
sionalismo, e que estamos no 

caminho certo”, celebrou.
No domingo, Bia obteve um 

dos maiores êxitos da história 
do tênis brasileiro. Ela levan-
tou o troféu tanto em simples 
quanto em duplas no WTA 250 
de Nottingham, na Inglaterra. A 
número 1 do Brasil se tornou a 
primeira do País a ser campeã 
nas duas chaves de um mesmo 
torneio na era aberta do tênis, 
que começou em 1968.

O domingo começou com 
o título de simples com a vi-

tória sobre a norte-americana 
Alison Riske. O troféu também 
foi simbólico para o tênis brasi-
leiro. Bia é a primeira do País a 
vencer na grama desde a lenda 
Maria Esther Bueno, em 1968. 
Além disso, foi o maior título 
do tênis feminino do País em 
simples desde o título de Telia-
na Pereira em 2015.

Como se não bastassem es-
tes feitos, Bia ainda brilhou nas 
duplas, jogando ao lado da chi-
nesa Shuai Zhang, número 4 do 

mundo. Foi o quarto título da 
brasileira nas duplas em nível 
WTA - em janeiro, havia sido 
vice-campeã do Aberto da Aus-
trália nas duplas.

Os títulos garantiram à bra-
sileira bons pontos nos ran-
kings. Bia saltou 16 posições e 
aparece agora na 32ª coloca-
ção em simples e no 27º posto 
nas duplas. Com a boa subida 
no primeiro ranking, pode até 
sonhar em ser cabeça de chave 
do US Open, no fim de agosto

Brasileirão - A 12ª rodada tem 
início nesta terça-feira, às 
21h30min, no Alfredo Jaconi, 
com o Juventude tentando dei-
xar o Z-4, diante do Santos.

Série B - Na abertura da 13ª ro-
dada, nesta terça-feira, às 19h, 
na Arena Fonte Nova, o Bahia 
recebe a Chapecoense.

Catar 2022 - A Austrália estará 
na Copa do Mundo. Nesta se-
gunda-feira, pela repescagem 
final da Fifa, a seleção da terra 
dos cangurus venceu o Peru nos 
pênaltis, por 5 a 4, após empate 
em 0 a 0. Dessa forma, os aus-
tralianos entram no Grupo D 
do Mundial. Nesta terça-feira, 
às 15h45min, Costa Rica e Nova 
Zelândia decidem quem será o 
último classificado. O jogo acon-
tece também em Al Rayyan, no 
Catar.

Vasco - Maurício Souza é o novo 
técnico do clube carioca. O trei-
nador chega a São Januário para 
ocupar a vaga deixada por Zé 
Ricardo, que pediu demissão no 
início do mês ao aceitar propos-
ta do Shimizu S-Pulse, do Japão.

Luis Suárez - Com contrato até 
30 de junho com o Atlético de 
Madri, o atacante não vai reno-
var seu vínculo com o clube es-
panhol e estuda propostas. Se-
gundo o jornal espanhol Mundo 
Deportivo, ofertas não faltam. A 
lista tem pelo menos 11 clubes: 
Ajax, Aston Villa, Liverpool, 
Fiorentina, Atalanta, Galatasa-
ray, River Plate, Nacional-URU 
e Emelec. Além dos brasileiros 
Corinthians, Botafogo.

Real Madrid - Marcelo se emo-
cionou, nesta segunda-feira, na 
cerimônia de despedida no clu-
be espanhol. O lateral-esquerdo 
brasileiro está de saída após 16 
temporadas em Madrid. Aos 
34 anos, Marcelo deixa o Real 
com 25 títulos, maior vence-
dor da história do clube: cinco 
Champions, quatro Mundiais de 
Clubes, seis Campeonatos Espa-
nhóis, entre outras conquistas.

Manchester City - O clube inglês 
oficializou, nesta segunda-feira, 
a contratação de Erling Haaland. 
O atacante norueguês assinará 
contrato válido até 2027 e será 
jogador do time comandado por 
Pep Guardiola a partir de 1º de 
julho.

 ⁄ NOTAS


