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França bate Bélgica e fará 3ª final em 20 anos

Zagueiro Umtiti repete Thuram em 1998 e, com gol no segundo tempo, coloca os “azuis” na decisão da Copa
Em julho de 1998, o lateral
e zagueiro Lilian Thuram, nascido em Guadalupe, fez o que
não se esperava dele: marcou
dois gols e colocou a França
na final da Copa do Mundo
pela primeira vez na história.
Vinte anos depois, em julho
de 2018, o defensor Samuel
Umtiti, filho do capitão camaronês Iaundé, foi ao ataque e,
com uma cabeçada aos cinco
minutos do segundo tempo,
voltou a colocar a seleção francesa na decisão do Mundial.
Foi o lance que definiu a vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica,
em jogo da semifinal, ontem
(10), em São Petersburgo.
“Não tenho pinta de artilheiro, mas tive conselhos,
inclusive do treinador. O importante é a determinação e o
desejo de chegar na frente do
meu adversário”, disse Umtiti,
que espera agora apagar a decepção da Eurocopa de 2016,
quando a França foi derrotada
em casa por Portugal.
A campeã de 1998 espera
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FRANÇA
Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez;
Pogba, Kanté, Matuidi (Tolisso); Mbappé, Griezmann,
Giroud (N’Zonzi). Técnico: Didier Deschamps.
BÉLGICA
Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Witsel,
Dembele (Mertens), Fellaini (Carrasco), De Bruyne,
Chadli; Lukaku, Hazard. Técnico: Roberto Martínez.
Gols: Umtiti, aos 5 minutos do 2º tempo.
Árbitro: Andres Cunha (Uruguai). Estádio: Arena
São Petersburgo, ontem.

agora o vencedor do confronto
entre Inglaterra e Croácia, que
fazem a outra semifinal. A partida será realizada hoje (11),
em Moscou, cidade que também receberá o último jogo do
torneio, no domingo (15).
A decisão será a terceira dos
franceses. Após vencer o título na primeira final que disputou, em 1998, contra o Brasil,
a equipe foi derrotada pela
Itália na final de 2006 e agora
tentará o bicampeonato.
Nenhum outro país esteve tão presente em decisões
nos últimos 20 anos. Brasil –
finalista em 1998 e 2002 – e
Alemanha – em 2002 e 2014
– ficam atrás dos franceses.
O jogo que garantiu a terceira final em duas décadas teve
velocidade, disputas e nervosismo. Porém, só dentro de campo. Com pequeno número de
torcedores nas cadeiras da Arena de São Petersburgo, belgas e
franceses pouco foram ouvidos.
Em determinado momento
do segundo tempo, a única torcida ouvida foi a brasileira, que
tinha ingressos para a partida
na esperança de que a seleção
de Tite estivesse presente.
Como a Copa do Mundo
é de futebol, não de torcidas,
os belgas tinham melhor
toque e tentavam sair mais
para o jogo. Com liberdade de
movimentação, Hazard criava
problemas todas as vezes que
pegava na bola. Duas vezes poderia ter aberto o placar, mas
errou o alvo na finalização.

Divulgação/FFF

Umtiti vence marcação de Fellaini, cabeceia e faz o gol francês que garantiu a classificação

A França precisou de apenas
uma jogada no segundo tempo
para colocar a Bélgica em estado de desespero. Aos cinco
minutos, Umtiti se antecipou
à zaga na cobrança de escanteio
e fez o 1 a 0. Foi a senha para
a equipe de Didier Deschamps
recuar, deixar apenas Griezmann ou Mbappé no ataque.
Armada na defesa e pronta
para o bote decisivo, a França
não dava espaço. A solução
belga era tentar os chutes
de fora da área e fazer cruzamentos para aproveitar as
alturas de Fellaini e Lukaku.
Sem sucesso. (Folhapress)

Belgas dizem que mereciam
mais e criticam retranca francesa
Eliminada na semifinal, a
seleção belga deixou o estádio
imersa em frustração ontem
(10). Após a derrota por 1 a 0, o
goleiro Courtois disparou contra a suposta retranca francesa.
“Não diria que a outra
equipe foi melhor do que nós.
Eles se defenderam em sua
própria metade (do campo)”,
reclamou Courtois, referindose ao jogo defensivo da França
a partir da abertura do placar.

“Fizeram isso em todos os
torneios. É uma vergonha.”
Didier Deschamps comemorou a classificação da França, mas mostrou que a derrota
em casa na final da Eurocopa
de 2016 não está superada.
“Não digeri a perda da final.
Vamos ver com calma nas nossas poltronas contra quem vamos jogar”, disse o técnico, que
foi campeão como jogador da
Copa de 1998. (Folhapress)
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Inglaterra e Croácia fazem duelo de contrastes
Semifinal opõe a seleção mais antiga do mundo, com 146 anos de futebol, e a mais jovem na Rússia, com 28
Quando Croácia e Ingla
terra se enfrentarem hoje
(11), às 15h, em Moscou, a se
mifinal da Copa será palco de
um embate inédito em con
trastes. O time mais antigo
do mundo, com 146 anos de
futebol, terá como rival o de
história mais recente presen
te na Rússia, com 28 anos.
Tradicional e com 67 jogos,
a Inglaterra entrará em campo
com geração nova e talentosa,
liderada pelo goleador da Copa,
Harry Kane, com seis gols.
Do outro lado, um grupo
experiente e crepuscular, com
destaques provavelmente em
sua última Copa, como o ca
pitão Luka Modric, 32 anos. A
Croácia disputou na história
21 jogos de Mundial, menos
da metade do total do rival.
Como ponto de confluência

na trajetória das duas seleções
está 1990. Na Itália, a Ingla
terra chegou pela última vez a
uma semifinal. Falhou diante
da rival de sempre, a Alemanha.
A agonia inglesa remonta,
contudo, a 1966, o ano em
que os inventores do esporte

FICHA TÉCNICA

CROÁCIA
Subasic; Corluka (Vrsaljko), Vida, Lovren, Strinic;
Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.
Técnico: Zlatko Dalic.
INGLATERRA
Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier,
Henderson, Lingard, Alli, Young; Sterling, Kane.
Técnico: Gareth Southgate.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquia)

15h

Estádio: Lujniki, em Moscou.
TV: Globo, Fox Sports, Sportv.

foram sede da Copa e a ven
ceram, de forma polêmica em
prorrogação com lances duvi
dosos, contra a Alemanha.
Não é casual a reedição
do hit da Eurocopa que os in
gleses perderam em casa em
1996, também na semi con
tra os alemães, como música
tema do time na Rússia.
“Three Lions”, entre uma
desilusão e outra, diz que “o fu
tebol está voltando para casa”.
Para o grupo do técnico Ga
reth Southgate, ele mesmo um
vilão por ter perdido um pênal
ti decisivo na derrota de 1996,
é uma espera de 52 anos.
Southgate evitou compara
ções. “Nem posso me lembrar
daquilo (ele nasceu em 1970)”,
disse. Sobre a equipe de 1996,
“o sentimento dos jogadores é
parecido, mas aquele time era

mais experiente”, afirmou.
Voltando a 1990, em ou
tubro daquele ano a Croácia
estreava em um amistoso,
usando o futebol para reafir
mar sua identidade nacional
em meio ao desmoronamen
to da antiga Iugoslávia.
Só foi reconhecida pela
Fifa como seleção em 1993,
ficando fora da Copa do ano
seguinte e estreando de forma
cintilante com o terceiro lugar
obtido na França em 1998.
“(A atual) é uma geração
que chega perto da de 1998.
Ver o que conseguimos e a es
trutura de nosso país é algo
inconcebível. O sentimento de
nacionalismo é o que nos moti
va, é nosso combustível”, disse
o técnico croata, Zlatko Dalic.
Desde então, os caminhos
dos dois times se cruzaram de

forma decisiva duas vezes.
Em 2007, a Croácia ven
ceu a Inglaterra por 3 a 2,
eliminando a adversária da
Eurocopa do ano seguinte.
Estavam em campo, do grupo
atual, Modric e Rakitic. Cor
luka estava no banco. Dois
anos depois, o troco da Ingla
terra veio num destruidor 5 a
1 sobre os croatas, garantindo
a vaga para a Copa de 2010.
Modric não pôde jogar,
mas estavam em campo dois
titulares do jogo desta quar
ta: Mandzukic e Rakitic. No
banco, o goleiro Subasic  que
é dúvida para o jogo de hoje,
assim como Vrsaljko.
No geral, foram realiza
dos ssete jogos entre os dois
times desde 1996: quatro vi
tórias inglesas, duas croatas
e um empate. (Folhapress)

COPA DO MUNDO RÚSSIA 2018
Moscou recebe, hoje, a segunda partida semifinal
OITAVAS DE FINAL

OITAVAS DE FINAL
3º LUGAR
QUARTAS DE FINAL

30/6 - 15h - Sochi

Uruguai

2

Portugal

1

30/6 - 11h - Kazan

França

4

Argentina

3

Bélgica
Uruguai

0

França

2

2

México

0

2/7 - 15h - Rostov

Bélgica

3

Japão

2

7/7 - 15h - Sochi

SEMIFINAL

SEMIFINAL

10/7 - 15h - São Petersburgo

6/7 - 15h - Kazan

Brasil
Bélgica

1
2

2(3)

Rússia

2(4)

Croácia

11/7 - 15h - Moscou/Luzhniki

França

1

Croácia

Bélgica

0

Inglaterra
TÍTULO

15/7 - 12h - Moscou/Luzhniki

França

1º/7 - 11h - Moscou/Luzhniki

1

6/7 - 11h - Nijni Novgorod

2/7 - 11h - Samara

Brasil

QUARTAS DE FINAL

14/7 - 11h - São Petersburgo

(3)

Espanha

1(4)

Rússia

1º/7 - 15h - Nijni Novgorod

1(3)

Croácia

1(2)

Dinamarca

3/7 - 11h - São Petersburgo

7/7 - 11h - Samara

0

Suécia

2

Inglaterra

1

Suécia

0

Suíça

3/7 - 15h - Moscou/Spartak
(3)

1

Colômbia

1(4)

Inglaterra
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Por € 100 milhões, Cristiano Ronaldo deixa o Real
Português troca o clube espanhol, pelo qual conquistou 16 títulos, pela Juventus; contrato é de quatro temporadas
O português Cristiano Ronaldo, 33 anos, selou ontem
(10) sua transferência do Real
Madrid-ESP para a JuventusITA, por cerca de € 100 milhões (cerca de R$ 448 milhões).
O vínculo vai até 2022.
A negociação foi anunciada
primeiro pelo clube espanhol,
que publicou comunicado em
seu site oficial informando a
respeito da negociação envolvendo CR7 e o clube italiano.
“O Real Madrid comunica que, atendendo ao pedido expressados pelo jogador
Cristiano Ronaldo, acordou
sua transferência à Juventus.
Para o Real Madrid, Cristiano
Ronaldo será sempre um de
seus grandes símbolos e referência única para as próximas
gerações. O Real Madrid será
sempre sua casa”, diz o texto
publicado no site da equipe.
Ronaldo conquistou 16 títulos pelo Real desde que chegou a Madri, em 2009. Foram
quatro troféus da Liga dos
Campeões, três do Mundial de

Divulgação/Real Madrid

Cristiano Ronaldo despede-se do Real Madrid como maior artilheiro do clube, com 450 gols

Clubes, dois do Campeonato
Espanhol, dois da Copa do Rei,
dois da Supercopa Espanhola
e três da Supercopa da Europa.
Tornou-se também o maior
artilheiro da história do clube
espanhol, com 450 gols em
438 jogos, superando a marca
do atacante Raúl, que fez 323

gols pelo Real Madrid.
Nos anos em que defendeu
o Real, foi eleito quatro vezes
o melhor jogador do mundo
pela Fifa, prêmios que se somam à Bola de Ouro conquistada em 2008, quando atuava
no Manchester United-ING.
Cristiano Ronaldo publi-

cou carta de agradecimento
ao Real Madrid no site oficial
da equipe espanhola.
“Foram nove anos absolutamente maravilhosos. Foram
nove anos únicos. Foram para
mim um tempo emocionante,
ainda que duro, porque o Real
Madrid é de altíssima exigên-

cia, mas sei muito bem que
não poderei esquecer jamais
que aqui desfrutei do futebol
de maneira única”, diz um trecho da carta do jogador.
Cristiano Ronaldo passa
férias na Grécia depois de ter
se despedido da Copa da Rússia com a seleção de Portugal,
que foi eliminada nas oitavas.
Heptacampeã italiana, a
Juventus vê na contratação
de CR7 avanço importante no
projeto de conquistar novamente a Liga dos Campeões,
que não vence desde 1996.
A equipe italiana vem batendo na trave nas últimas
temporadas quando o assunto é a taça europeia. Foi vicecampeã da Liga dos Campeões
em 2015, contra o Barcelona,
e vice em 2017, justamente
diante do Real Madrid.
O português, inclusive, tem
a Juventus como sua vítima
favorita no campeonato europeu. De seus 105 gols na competição, dez foram marcados
sobre os italianos. (Folhapress)

Irmão de Marquinhos faz insinuações à seleção Federação de treinadores divulga
brasileira em publicação sobre a vitória francesa carta de apoio à permanência de Tite
Luan Aoás Corrêa, irmão
do zagueiro Marquinhos,
24 anos, do Paris Saint-Germain-FRA, fez insinuações
ao ambiente da seleção brasileira durante a Copa do Mundo ao comemorar a classificação da França para a final.
Na primeira semifinal, os
franceses venceram a Bélgica
por 1 a 0, ontem (10).
Segundo Luan, a França
tem um “treinador (Didier
Deschamps) firme em suas escolhas e coerente de verdade”.

Também disse que a equipe
francesa é um time jovem
“sem nenhum jogador experiente para encher o saco”.
A declaração soa como
crítica à escolha de Tite por
Thiago Silva, 33 anos, como
titular durante a Copa. Marquinhos foi dono da vaga
durante toda a campanha
das Eliminatórias, mas a
perdeu durante a fase de
preparação para o Mundial.
Na mesma publicação, feita no Story do Instagram –

recurso em que fotos e vídeos
desaparecem após 24 horas
–, Luan também afirma que
não viu mulheres dos jogadores franceses “atrapalhando
o time” e “falando merda”.
Marquinhos entrou apenas aos 46 minutos do segundo tempo na vitória brasileira
sobre o México por 2 a 0, substituindo o atacante Willian.
O Brasil foi eliminado pela
Bélgica, após perder por 2 a 1,
nas quartas de final da Copa do Mundo. (Folhapress)

Quatro dias depois da eliminação do Brasil na Copa
da Rússia, a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF) divulgou carta
de apoio a Tite e defendeu a
permanência do técnico na
seleção para o próximo ciclo,
visando o Mundial de 2022.
No texto, a entidade presidida por Zé Mário diz que
Tite “encantou nosso povo” e
citou frase atribuída a Nelson
Mandela, símbolo do combate
à segregação racial na África do

Sul, como forma de incentivar
a permanência do treinador.
“Muitos dizem que temos
no futebol três resultados:
vitória, empate ou derrota,
mas você nos fez lembrar
uma frase de Mandela: ‘Eu
nunca perco. Ou ganho ou
aprendo’. Nós aprendemos
com você”, enfatiza o texto.
Com contrato a expirar em
31 de julho, Tite pediu alguns
dias para descansar e deve
resolver seu futuro na próxima semana. (Folhapress)
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Palmeiras recusa
nova proposta chinesa
por Dudu e descarta
saída imediata

CURTAS
são paulo

Bruno fica perto de
acertar com o Bahia
O São Paulo está muito
perto de fechar a transferência
de Bruno para o Bahia, como
publicou o Globo.com e con
firmou a reportagem. Fora
dos planos de Diego Aguirre,
o lateraldireito vai ser em
prestado até o final do ano,
quando o seu vínculo com o
clube paulista se encerra. As
sim, em dezembro ficará livre
para definir qual clube vai
defender em 2019. Bruno foi
contratado no final de 2014.

Clube pretende manter o atacante ao menos até
o final deste ano, como havia planejado

Dudu tem
contrato com
o alviverde
até 2022
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andre Mattos anunciando a permanên
cia. Depois, em março, renovou seu
contrato até 2022, com reajuste salarial
e multa de € 60 milhões.
Pouco antes da renovação, em fever
eiro, Dudu havia trocado de empresário:
após expirar seu vínculo com a OTB
Sports, firmou parceria com André
Cury. À época, o agente afirmou que
havia “acordo verbal” para que o
jogador saísse no final do ano.
Após a repercussão da declaração,
o atleta disse que havia se trata
do de “malentendido”.
No domingo, Dudu foi pou
pado do amistoso contra o
Alajuelense, da Costa Rica, que
terminou com vitória por 6 a
0. Ontem, porém, partici
pou normalmente do
primeiro treino após vol
ta ao Brasil. (Folhapress)

Ce

O Palmeiras recusou mais
uma proposta do Shandong
Luneng pelo atacante Dudu,
desta vez na casa dos € 15 mi
lhões (R$ 67,3 milhões), e trata
o assunto da possível saída do
camisa 7 como encerrado. A
posição é de que o jogador não
vai embora agora, devido ao
planejamento traçado no início
do ano de ficar no alviverde ao
menos até o final de 2018. A
janela de transferências para a
China fecha na sextafeira (13).
Em janeiro, o Palmeiras já
havia recusado outra proposta
chinesa, do Changchun Yatai,
de € 13 milhões (R$ 58,3 milhões
em valores atuais). O jogador ac
ertou com o clube que ficaria até
o final do ano e deu entrevista
coletiva ao lado do diretor Alex

Cássio antecipa retorno da seleção Bryan Ruiz é aprovado em exames
médicos e fecha com o Santos
e se apresenta ao Corinthians
O goleiro Cássio antecipou
em dois dias o retorno ao Co
rinthians e se apresentou ao
clube alvinegro na tarde de
ontem (10). As redes sociais
alvinegras mostraram o mo
mento em que o atleta chegou
ao CT Joaquim Grava.
Mais tarde, Cássio iniciou o
treinamento em um dos cam
pos do centro de treinamento.
A tendência é que o goleiro en
tre em campo hoje no amistoso
com o Cruzeiro, em Itaquera.
Cássio foi convocado por

Tite para a disputa da Copa do
Mundo da Rússia ao lado do
lateral direito Fagner, que se
apresentará ao Corinthians na
próxima quintafeira.
O goleiro não entrou em
campo em nenhum dos cinco
jogos da seleção no Mundial
da Rússia, tampouco nos dois
jogos preparatórios da equipe
antes de a Copa começar. Fag
ner, em contrapartida, atuou
como titular em quatro jogos,
contra Costa Rica, Sérvia, Mé
xico e Bélgica. (Folhapress)

O Santos fechou nesta ter
çafeira o seu primeiro “refor
ço internacional” em 2018. O
meia Bryan Ruiz foi aprovado
nos exames médicos ontem
(10), em São Paulo, e assinará
contrato com o clube paulista
hoje, na Vila Belmiro.
O atleta disputou a Copa
do Mundo pela seleção da
Costa Rica e deixou o Spor
ting, de Portugal, no início
deste mês. Bryan Ruiz fi
cará no alvinegro praiano
por três temporadas.

Bryan Ruiz encarou dois
dias de exames em São Paulo.
O costarriquenho não tem
histórico de graves lesões e foi
aprovado com “louvor” pelo
departamento médico.
O costarriquenho receberá
pouco menos de R$ 400 mil
de salário mensal no Santos.
Porém, com luvas parceladas
e o pagamento de impostos,
o jogador deve custar aproxi
madamente R$ 600 mil
mensais aos cofres do clube
paulista. (Folhapress)

Cruzeiro acerta com
Hernán Barcos
O Cruzeiro anunciou a con
tratação do atacante Hernán
Barcos. Aos 34 anos, o jogador
rescindiu o contrato com a
LDU, seu exclube, e ainda on
tem (10) assinou com a equipe
mineira. Este será o terceiro
clube brasileiro do jogador, que
já tem passagens ppor Palmei
ras e Grêmio. Nesta tempo
rada, Barcos entrou em campo
em 22 oportunidades, marcou
11 gols e deu oito assistências.
está no corinthians

Fluminense tenta
contratar Junior Dutra
De olho em mais um ata
cante, o Fluminense mantém
conversas com o Corinthians
para contratar Junior Dutra. A
conversa ainda está em estágio
inicial, e o clube das Laranjeiras
entende que o jogador pos
sui características que seriam
bemvindas no elenco. Com
apenas cinco jogos disputados
pelo Corinthians no Brasileiro,
Dutra ainda está apto a se
transferir para outro clube.

