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THAIS MAGALHÃES/ CBF

Amistoso
Pia planeja
mudanças
para jogo da
Seleção
Feminina
contra a
Austrália

CURTINHAS
Duda se aposenta da seleção
HANDEBOL Chegou ao fim a história de conquistas entre Duda Amorim e a seleção brasileira de handebol. Aos 35 anos, a MVP da
conquista do Mundial de 2013, na Sérvia, e
eleita a melhor do planeta no ano seguinte,
usou suas redes sociais para anunciar que não
defenderá mais o país. “Orgulhosa e com
sensação de dever cumprido de ter vestido a
camiseta do meu país por tantos anos, sempre
dando o meu máximo e aprendendo muito”.

São Silvestre só terá vacinados
Estadão Conteúdo

Técnica da Seleção, a sueca Pia não gostou da apresentação do time na primeira partida

REPORTAGEM
redacao@correio24horas.com.br

Hoje, a partir das 6h05, Brasil
e Austrália voltam a se enfrentar no último amistoso
desta Data Fifa de outubro.
Depois da derrota no primeiro compromisso por 3x1, no
último sábado, a técnica Pia
Sundhage projeta uma postura diferente da Seleção Feminina diante das donas da
casa. Durante entrevista coletiva ontem, a sueca apontou
pontos a serem ajustados para
que o time saia com a vitória
no segundo embate.
“Precisamos ajustar a defesa principalmente nos corredores e ajudarmos umas as

NOVA FORMAÇÃO
outras a defenderem de uma
maneira melhor. A palavra
que eu diria é compactação e
também a tomada de decisão.
É um pouco complicado, mas
eu acredito que no próximo
jogoseguindoesses passos jogaremos melhor”, destacou.
De olho na Copa América
de 2022, Pia Sundhage tem
como objetivo promover a renovação da seleção. Para isso,
a treinadora não hesita em
dar oportunidades para as

atletas que estão chegando à equipe principal.
Diante da Austrália, por exemplo, seis jogadoras que começaram a partida tinham entre
cinco ou menos jogos com a camisa do Brasil.
São elas: Antonia, Bruninha, Ana Vitória, Ary
Borges, Kerolin e Giovana. No intervalo, o número se tornou mais expressivo com as entradas de Tainara e Katrine.
Paraosegundojogo,noCommbankStadium,
em Sydney, a treinadora prevê mudanças na
equipe, mas preferiu não citar nomes. “Aprendemos algumas coisas em relação ao ataque, se
atacarmos pelo centro de campo o tempo todo
isso será mais difícil para nós”, deu a dica.

CORRIDA A tradicional Corrida Internacional
de São Silvestre não foi realizada em 2020
por causa da pandemia de covid-19. A 96ª
edição está confirmada para o fim do ano,
com rigorosas medidas de segurança e, desta
vez, sem o tradicional apoio do público que
incentiva os corredores ao longo dos 15 quilômetros do percurso pelas ruas de São Paulo. As inscrições estão abertas e só atletas
vacinados poderão participar da disputa.

Lakers vence a primeira na NBA
BASQUETE Depois de oito derrotas seguidas,
sendo seis na pré-temporada, o Los Angeles
Lakers finalmente venceu. No ginásio Staples Center, em Los Angeles, o time da Califórnia derrotou o Memphis Grizzlies por 121 a
118, e ganhou a primeira após três partidas
na temporada 2021-2022 da NBA. Carmelo
Anthony brilhou pelos Lakers, sendo o cestinha dos donos da casa com 28 pontos.
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