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Seleção feminina fica no 0 a 0 com a Holanda e não perde há 9 jogos
>>Valenciennes, França

Em seu nono amistoso após a
Copa do Mundo — foram seis
vitórias e dois empates nos
últimos oito jogos —, a Seleção feminina manteve a invencibilidade sob o comando
de Pia Sundhage, mas não do
jeito que esperava. O Brasil ficou no 0 a 0 com a Holanda,
Neymar (E) e Mbappé se cumprimentam na goleada sobre o Lyon

PSG VENCE E VAI À FINAL
NNCom Mbappé inspirado — a revelação da última Copa
do Mundo fez três gols —, o Paris Saint-Germain goleou
o Lyon por 5 a 1, de virada, ontem, no Estádio Parc OL, e
está na final da Copa da França pela sexta vez consecutiva.
Neymar, de pênalti, e Sarabia fizeram os outros gols do
PSG (Terrier descontou para os donos da casa). Favoritos
ao título, os parisienses vão conhecer o adversário na
decisão hoje, no confronto entre Saint-Étienne e Rennes.

CITY AVANÇA
NA INGLATERRA
NNCom

gol de Agüero, o
Manchester City venceu
o Sheffield Wednesday
por 1 a 0 , no Estádio
Hillsborough, e avançou
às quartas de final da
Copa da Inglaterra. Na
busca pelo bicampeonato da competição, a
equipe de Pep Guardiola
enfrentará o Newcastle
na próxima fase.

COI GARANTE
JOGOS EM JULHO
NNPresidente do Comitê
Olímpico Internacional
(COI), Thomas Bach garantiu que o adiamento ou
cancelamento da Olimpíada de Tóquio não está em
discussão, mesmo com a
epidemia do coronavírus. O
alemão afirmou que o evento está confirmado para os
meses de julho e agosto.

HOJE NA TV
SPORTV
Seleção Sportv
13h (vivo)
Copa do Brasil
Vitória x Lagarto
18h30 (vivo)
Vasco x ABC
21h15 (vivo)
Troca de Passes
23h30 (vivo)
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
ESPN BRASIL
Bate-Bola Debate
12h (vivo)
Futebol no Mundo
14h (vivo)
Sportscenter
20h (vivo)
ESPN
Copa do Rei
Granada x Athletic Bilbao
16h55 (vivo)
Abre o Jogo
20h (vivo)

em Valenciennes, pela primeira rodada do Torneio da França, preparatório para os Jogos
Olímpicos de Tóquio.
No primeiro tempo, a Seleção controlou as ações nos 15
minutos iniciais, mas as holandesas criaram mais chances de gol. Sem atletas que
atuam no Brasil, já que não
foram convocadas, a zaga foi

bem e soube segurar a pressão. Se Pia queria testar novas
formações, o sistema defensivo passou no teste.
Após o intervalo, o roteiro
não se alterou. A Holanda continuou no ataque e tentou furar
o bloqueio, mas sem sucesso.
Na segunda rodada, a Seleção
encara a França, sábado, às 17h,
também em Valenciennes.

