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O técnico Mano Menezes teve 
uma boa notícia e duas baixas 
para o confronto com o Goiás, nes-
ta quarta-feira, às 20h30min, pela 
12ª rodada do Campeonato Brasi-
leiro. Depois de ser avaliado na 
segunda-feira, Wanderson foi li-
berado e irá a campo no Estádio 
da Serrinha, onde o Inter busca se 
manter no G-4 e sonhar com coisas 
maiores na competição.

Wanderson apresentou entor-
ses no tornozelo e joelho direito, 
o que provocou sua substituição 
nos minutos finais da vitória so-

bre o Flamengo. Só que ele traba-
lhou normalmente e vai encarar o 
time esmeraldino, comandado por 
Jair Ventura.

Por outro lado, Mano não con-
tará com Renê e Rodrigo Dourado. 
O lateral-esquerdo teve constatada 
uma lesão muscular na coxa es-
querda, o que deixa o jogador de 
fora por pelo menos duas sema-
nas. Caso o prazo previsto pelo 
departamento médico seja cumpri-
do, Renê retorna aos treinos na se-
mana do jogo de ida pelas oitavas 
de final da Sul-Americana, diante 
do Colo-Colo, no Chile. Com isso, 
Moisés volta a ser utilizado entre 
os titulares. 

A última baixa foi o volante 
Rodrigo Dourado. O camisa 13 teve 
um desconforto no músculo poste-
rior da coxa direita e não treinou 
com os companheiros nesta terça-
-feira, ficando na academia. A ten-
dência é de que Dourado fique de 
fora da viagem para Goiânia. 

Além disso, o jogador está sen-
do negociado com o futebol mexi-
cano. O clube interessado é o San 

 ⁄ CAMPEONATO BRASILEIRO

Wanderson se 
recupera, mas 
Inter perde Renê 
e Dourado
Para se manter no 
G-4, Colorado vai até 
Goiânia enfrentar o 
Goiás, nesta quarta-
feira, às 20h30min
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Volante Rodrigo Dourado está sendo vendido ao futebol do México

 RICARDO DUARTE

Luis. A janela para negócios com 
o México abriu nesta terça-feira. O 
contrato seria de dois anos e meio 
e o Inter segue com 30% dos direi-
tos federativos do atleta para um 
futuro negócio. A transação deve 
render modestos US$ 500 mil (R$ 
2,5 milhões) e o atleta não atua 
mais pelo clube.

Uma possível escalação para 
esta quarta-feira tem Daniel; Bus-
tos, Vitão, Mercado e Moisés; 
Johnny, Gabriel, Edenilson, Alan 
Patrick e Wanderson; David. Uma 
outra possibilidade, mais remota, 
é a entrada de Maurício na vaga 
de Dourado, o que deixaria o setor 
mais exposto.

Com as ausências de Renê e 
Dourado, quem volta a ganhar es-
paço na lista de relacionados são 
o lateral-esquerdo Paulo Victor e o 
volante Liziero. Nas últimas, eles 
ficaram de fora. Os suspensos De 
Pena e Taison também colaboram 
para que abra espaço no grupo.

12ª rodada
TERÇA-FEIRA

 Juventude x Santos*

QUARTA-FEIRA
19h

 Bragantino x Coritiba 
 Ceará x Atlético-MG

20h30min
 Flamengo x Cuiabá
 Goiás x Inter

21h30min
 América-MG x Fluminense 
 Athletico-PR x Corinthians

QUINTA-FEIRA
16h

 Botafogo x São Paulo 
18h

 Palmeiras x Atlético-GO
19h

 Avaí x Fortaleza
*Não concluído até o fechamento desta edição

Outro jogador que está dei-
xando o Colorado, que retorna de 
empréstimo, mas está acertando 
sua rescisão, é Marcos Guilherme. 
O meia-atacante estava cedido ao 
Santos desde o meio do ano pas-
sado. Com vínculo até o final deste 
ano, Marcos Guilherme está de saí-
da em definitivo.

Série B - Nesta quinta-feira, dando 
sequência a 13ª rodada, às 16h, 
no Mineirão, o Cruzeiro recebe a 
Ponte Preta. Mais tarde, às 20h, 
em Goiânia, o Vila Nova enfrenta 
o Operário-PR. 

D’Alessandro - Nesta terça-feira, 
o ex-jogador do Inter foi conde-
corado com a Medalha do Mérito 
Farroupilha, a mais alta home-
nagem da Assembleia gaúcha, 
por sua carreira e atuação be-
nemerente junto à população do 
RS. A distinção foi proposta pelo 
deputado Juvir Costella (MDB), 
e entregue pelo deputado e pelo 
presidente do parlamento, Valde-
ci Oliveira (PT). 

Fórmula 1 – A detentora dos dire-
tos televisivos anunciou que re-
novou o contrato de transmissão 
exclusiva de suas corridas com a 
TV Band. O novo acordo, válido 
até 2025, é parte de uma estraté-
gia para ampliar a presença da 
categoria no Brasil, assim como 
uma nova parceria com a Claro, 
que irá oferecer o F1 TV Pro, ser-
viço de streaming oficial da com-
petição, aos seus assinantes.

Vôlei - Após uma semana de des-
canso, a seleção feminina volta à 
quadra pela Liga das Nações nes-
ta quarta-feira, às 21h, quando 
enfrenta a Turquia, em Brasília. 
Depois, continua a série de jogos 
no Distrito Federal, pela segunda 
etapa do torneio, em duelos com 
Holanda, Itália e Sérvia. 

Basquete - A NBA pode conhecer 
seu novo campeão na quinta-feira, 
na TD Garden, em Massachusetts, 
no sexto jogo entre Boston Celtics 
e Golden State Warriors. Quatro 
anos após conquistar seu sexto 
título, a equipe de Stephen Curry 
pode se isolar como terceira maior 
campeã da liga - passaria Chica-
go Bulls e ficaria atrás apenas de 
Los Angeles Lakers e do próprio 
Boston, ambos com 17 títulos. No 
quinto jogo, na segunda, o War-
riors venceu por 104 a 94.

Diversidade no esporte - A popu-
lação LGBT+ vem conquistando 
espaço no esporte de diferentes 
formas nos últimos anos. Uma 
delas é pelo aumento da repre-
sentatividade a partir de ídolos 
como Marta, Douglas Souza e 
Ana Marcela Cunha. Outra fren-
te é o crescimento dos coletivos 
no esporte amador. Atualmente, 
58 grupos se encontram regular-
mente para jogar futebol, vôlei e 
até esgrima e rúgbi. São grupos 
que unem a diversidade sexual e 
o acesso ao esporte. O número faz 
parte de um mapeamento inédito 
feito pela organização não gover-
namental Nix Diversidade, com 
apoio da Nike para promover a 
inclusão no esporte.

 ⁄ NOTAS

 ⁄ GRÊMIO

Roger perde Edílson e Kannemann 
para duelo com o Sampaio Corrêa

Além de não encontrar um 
equilíbrio técnico dentro de cam-
po, com seguidas mudanças de 
peças em busca da melhor forma-
ção, Roger Machado terá dois des-
falques para enfrentar o Sampaio 
Corrêa, sábado, às 11h, na Arena, 
pela 13ª rodada da Série B. O za-
gueiro Kannemann acabou ex-
pulso no empate sem gols com o 
Sport, em Recife, enquanto Edílson 
sofreu mais uma lesão muscular e 
está de fora do duelo com os ma-
ranhenses. Bruno Alves e Rodrigo 
Ferreira devem ser os substitutos. 

Edilson deixou a partida con-
tra os pernambucanos com dores 
na coxa direita, o que deve afas-
tar o experiente jogador por mais 
tempo dos gramados. O lance que 

provocou a lesão ocorreu na etapa 
final, quando o lateral tentou dar 
uma arrancada e levou a mão na 
região posterior da coxa. Edílson já 
havia sentido um problema mus-
cular na partida com o guarani, fi-
cando de fora por mais de um mês. 

Por outro lado, Bruno Alves, 
Lucas Silva e Diego Souza voltam 
a ficar à disposição. O zagueiro es-
tava de fora por conta da Covid-19. 
Após testar negativo, ele está libe-
rado. Já o volante, volta após cum-
prir suspensão pelo terceiro cartão 
amarelo. Enquanto o atacante, re-
cuperado de uma amigdalite, trei-
nou com os jogadores que ficaram 
em Porto Alegre na segunda-feira. 

 A terça-feira foi dia de deslo-
camento do elenco, que deixou Re-
cife e chegou à Capital no início da 
noite. O grupo se reapresenta nesta 
quarta, quando Roger inicia o pla-
nejamento para o enfrentamento 
com o Sampaio.
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 ⁄ CATAR 2022

Costa Rica vence a Nova Zelândia e 
fica com a última vaga para a Copa

A última das 32 vagas para a 
Copa do Mundo ficou com a Cos-
ta Rica. Nesta terça-feira, a seleção 
da Concacaf derrotou a Nova Ze-
lândia pela repescagem e se clas-
sificou. A partida aconteceu no Ca-
tar, país que também vai receber o 
Mundial entre novembro e dezem-
bro deste ano.

A vitória por 1 a 0 foi garantida 

Os 32 países classificados para o Catar 2022
 Grupo A
Catar - Equador - Holanda 
- Senegal
 Grupo B
Inglaterra - EUA - Irã - País de Gales
 Grupo C
Argentina - Arábia Saudita - México 
- Polônia
 Grupo D
França - Austrália - Dinamarca 
- Tunísia

 Grupo E
Alemanha - Japão - Costa Rica 
- Espanha
 Grupo F
 Bélgica - Canadá - Croácia 
- Marrocos
 Grupo G
Brasil - Sérvia - Suíça - Camarões
 Grupo H
Portugal - Gana - Uruguai - Coreia 
do Sul

com gol de Joel Campbell, ex-Arse-
nal, aos três minutos do primeiro 
tempo. O jogador é um dos rema-
nescentes da equipe que chegou às 
quartas na Copa de 2014 - melhor 
resultado da Costa Rica no torneio.

Com isso, a seleção vai para 
o grupo E, ao lado de Alemanha, 
Espanha e Japão. Sua estreia será 
em 23 de novembro, diante dos es-
panhóis. Será a sexta participação 
costarriquenha em Copas.


