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FUTEBOL FEMININO

Meninas chegam à
França para a Copa
Time deixa Portugal após 15 dias
de treinos. Estreia será no domingo
>>Grenoble, França

CAMISA 10 SE LESIONA

Preocupação em
vitória da Seleção
Neymar torce o tornozelo direito e deixa o estádio amparado
por muletas durante triunfo por 2 a 0 em amistoso com o Catar
>>Brasília

A

vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o Catar, no penúltimo amistoso antes
da estreia na Copa América,
ficou em segundo plano. Com
a presença do presidente Jair
Bolsonaro no Estádio Mané
Garrincha, todos os holofotes
estavam voltados para Neymar.
Acusado pela modelo Najila de
Souza de supostas agressões e
estupro, além de ter divulgado
fotos íntimas dela, o jogador
parece ter sentido o golpe. Ao
menos em campo.
Com uma entorse no tornozelo direito, sua participação
no jogo foi abreviada a apenas
19 minutos e poucos toques
na bola. Aos prantos, Neymar
acrescentou novo elemento ao
inferno astral. Pouco antes de
Richarlison abrir o placar, de
cabeça, aos 16 minutos, o camisa 10 levou a mão ao tornozelo
e, após o gol, se dirigiu ao banco

de reservas. Sofrera uma entrada forte de Madibo.
Atendido pelos médicos, foi
carregado para o vestiário com
gelo no local e, de muletas, levado a uma clínica, em Brasília, para fazer exames e avaliar
a gravidade da lesão. Com Everton no lugar de Neymar, o Brasil deu a impressão de não ter
sentido a perda de seu principal
jogador — fragilidade do adversário à parte — e, aos 23, chegou
ao segundo gol, em finalização
de Gabriel Jesus.

Com a vantagem, os comandados de Tite diminuíram o
ritmo não só até o intervalo,
mas durante toda a segunda
etapa. Mantiveram a posse
de bola, mas com as seis alterações feitas pelo treinador,
se limitaram a administrar o
placar. O Catar ainda perdeu
um pênalti, com Khoukhi, aos
50 minutos. Resta saber agora
se contra Honduras, domingo, em Porto Alegre, a Seleção
jogará mais preocupada em
vencer e convencer.

Divulgação/CBF

Caído no gramado, Neymar sofreu lesão no tornozelo direito e foi levado a uma clínica para exames

A Seleção feminina de futebol
chegou ontem à França, paíssede da Copa do Mundo, que
começa amanhã. A estreia
brasileira será domingo, às
10h30 (de Brasília), diante da
Jamaica, no Estádio dos Alpes, em Grenoble. Austrália e
Itália completam o grupo na
primeira fase. A expectativa é
que o time comandado pelo
técnico Vadão entre em campo com a craque Marta, em
recuperação de uma lesão
muscular na coxa esquerda.
O jogo de abertura da Copa
será entre França e Coreia do
Sul, no Parque dos Príncipes,
em Paris.
A equipe nacional terá o
desafio de superar um péssimo retrospecto, de nove derrotas nas últimas nove partidas. A Seleção passou 15 dias

treinando em Portimão, cidade da região do Algarve, em
Portugal, de onde saiu ontem
de ônibus até o Aeroporto Internacional de Lisboa, embarcando num voo até Lyon. Lá, a
delegação pegou outro ônibus
até Grenoble, onde o grupo
treinará e ficará hospedado
até o jogo contra a equipe jamaicana. Os treinamentos serão no Stade Paul Bourgeat.
Na segunda-feira, um dia
após a estreia na Copa do
Mundo, a equipe brasileira
seguirá de ônibus para Montpellier, onde os treinos serão
realizados no Complexo Sportif (Stade) Roger Bambuck,
antes de enfrentar a Austrália, no dia 13 de junho.
Já o terceiro jogo, contra a
Itália, será disputado em Valenciennes, e a Seleção ficará
em Lille, localizada a 45 minutos de trem.

FICHA DO JOGO

BRASIL

2

Ederson, Daniel Alves (Militão), Marquinhos,
Miranda e Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro,
Arthur (Fernandinho) e Coutinho (Paquetá);
Richarlison (David Neres), Gabriel Jesus
e Neymar (Everton). Técnico: Tite

CATAR

0

Al-Sheeb, Pedro Miguel, Al Hajri, Khoukhi e
Salman; A. Hassan (Ali Afif); Madibo,
Hatem (Abdulsalam), Al-Haydos
(Doozandeh), Akram Afif (Alaaeldin) e
Almoez Ali. Técnico: Felix Sanchez

Local: Estádio Mané Garrincha. Árbitro: José Argote (Venezuela).
Gols: 1º tempo - Richarlison (16 minutos) e Gabriel Jesus (23 minutos).
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A lateral Tamires ao deixar a cidade de Portimão, em Portugal

