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Neymar treina, e Tite deve manter time

Fora dos trabalhos por dois dias, atacante treinou normalmente ontem e deve enfrentar a Costa Rica

O atacante Neymar voltou
a treinar com a seleção ontem
(20), após desfalcar a equipe
nos trabalhos por dois dias.
O atacante foi poupado na segunda-feira e deixou o campo
com dores na terça.
No treino de ontem, o técnico manteve a mesma equipe
titular que empatou com a Suíça: Alisson; Danilo, Miranda,
Thiago Silva e Marcelo; Casemiro; Paulinho e Coutinho;
Willian, Neymar e Gabriel Jesus. O próximo jogo do Brasil
ocorre amanhã, às 9h (de Brasília), contra a Costa Rica.
Neymar realizou o aquecimento e, na sequência,
participou do treino em campo reduzido com os demais
jogadores, ontem, no CT da
equipe em Sochi. Em seu
Twitter, a CBF informou que
o jogador “participou normalmente das atividades”.
“Esperamos fazer uma
partida muito melhor do que
a da estreia e queremos vencer. Estamos indo para vencer”, afirmou Neymar.
“Eu treinei bem, senti-me à
vontade e o pé está tranquilo”,
completou o atacante.
A situação do camisa 10
da seleção brasileira passou a
preocupar após o treinamento da terça-feira. Na oportunidade, Neymar deixou a atividade após 15 minutos com
dores no tornozelo direito.
O jogador reclamou de
dores no local quando participava de um “bobinho” com

outros cinco atletas (Paulinho,
Miranda, Thiago Silva, Willian
e Coutinho) e tentou interceptar uma bola. O atacante ainda continuou no treino, deu
mais alguns toques na bola
e saiu irritado após colocar a
mão no tornozelo direito.
A preocupação com as condições físicas e clínicas de Neymar ocorrem desde o dia 25
de fevereiro, quando o craque
fraturou o quinto metatarso
do pé direito durante um jogo
do Campeonato Francês.
Uma semana depois, passou por uma cirurgia no local.
Neymar ficou três meses sem
jogar e retornou no último dia
3, quando entrou no intervalo
e fez um gol na vitória do Brasil sobre a Croácia por 2 a 0.
No dia 10, jogou 82 minutos no triunfo brasileiro sobre
a Áustria por 3 a 0. Também
balançou a rede nesse jogo.
No domingo, porém, teve
uma atuação discreta no empate diante da Suíça por 1 a 1,
na estreia na Copa. Durante a
partida, Neymar levou a mão
ao tornozelo direito e passou a
mancar, indicando dores.
No segundo tempo, caminhou timidamente pelo lado esquerdo, de vez em quando com
dificuldade para pisar no chão.
Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o atacante não preocupa. “Da parte
médica, Neymar estará 100%
para o próximo jogo. Não vai
passar por tratamento específico”, afirmou. (Folhapress)

Lucas Figueiredo/CBF

Torcedores aguardam a chegada da seleção brasileira na entrada de hotel

Brasil chega a São Petersburgo e, pela 1ª
vez, tem contato com festa de torcedores
A seleção brasileira desembarcou na noite de ontem (20)
em São Petersburgo, palco da
partida contra a Costa Rica,
pela segunda rodada do Grupo
E da Copa do Mundo. A recepção não poderia ser mais animada: com cânticos e batucada, centenas de torcedores
aguardavam os comandados
de Tite na entrada do hotel.
Foi a primeira vez que o
Brasil teve contato mais direto
com os torcedores na Rússia
fora do ambiente de jogo, com
exceção de treino aberto obrigatório pela Fifa. Em Rostov,
onde a seleção estreou diante
da Suíça, a delegação ficou isolada dos fãs, com grades prote-

gendo o acesso ao hotel.
Nem a estratégia de o ônibus estacionar na porta dos
fundos do hotel impediu que
os torcedores cantassem na
chegada da seleção. Dentro
do veículo, alguns jogadores
entraram no clima de festa e
começaram a pular no ritmo
dos gritos de guerra. O lateralMarcelo foi um dos que tentaram se aproximar mais dos fãs,
empolgado com a recepção.
O perfil da CBF no Twitter registrou em vídeo alguns
trechos do “Carnaval” verdeamarelo em São Petersburgo
com a presença do Brasil, que
irá a campo amanhã, às 9h (de
Brasília), diante da Costa Rica.

Os torcedores brasileiros
que participaram da recepção
cantaram em homenagem
ao técnico Tite, ao volante
Casemiro (chamado de pitbull), e
aos atacantes Neymar e Gabriel
Jesus. Teve também provocação a Lionel Messi, lembrado
pelas indisposições estomacais
que costuma sofrer em campo.
A recepção animada parece ter surpreendido a seleção
brasileira. Integrantes da comissão técnica registraram momentos da festa nas redes sociais e agradeceram pelo apoio.
“Excelente recepção. Precisamos disso. Vocês são demais”,
disse o preparador físico Fabio
Mahseredjian. (Folhapress)
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Uruguai vence a Arábia Saudita e avança
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Em seu 100º jogo pela Celeste, Luis Suárez marca no primeiro tempo e também classifica a Rússia

FICHA TÉCNICA
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URUGUAI
Muslera; Varela, Giménez, Godín e
Cáceres; Sánchez (Nández), Vecino
(Torreira), Bentancur e Cristian Rodríguez
(Laxalt); Suárez e Cavani.
Técnico: Óscar Tabárez.
ARÁBIA SAUDITA
Al-Owais; Al-Burayk, Osama Hawsawi,
Al-Bulaihi e Al-Shahrani; Otayf;
Bahebri (Kanno), Al-Faraj, Al-Jassim
(Al-Mogahwi) e Al-Dawsari; AlMuwallad (Al-Sahlawi).
Técnico: Juan Antonio Pizzi.

Gols: Luis Suárez (Uruguai), aos
22 minutos do primeiro tempo.
Árbitro: Clement Turpin (França).
Estádio: Arena Rostov, em Rostov
(Rússia), ontem.

Divulgação/AUF

cação ao mata-mata. Disputando Copas de forma ininterrupta desde 2010, a equipe
foi até a semifinal na África do
Sul e, em 2014, parou nas oitavas para a Colômbia.
Autor do gol que classificou o Uruguai, Luis Suárez fez
diante da Arábia Saudita seu
100º jogo com a camisa celeste.
É o sexto jogador a ter atingido
a marca centenária. Maior artilheiro da história da seleção,
Suárez chegou a 52 gols.
Rússia e Uruguai duelam na
segunda-feira, na partida que
define a liderança do Grupo A.
Os russos jogam pelo empate.
Arábia e Egito se despedem
no mesmo dia. (Folhapress)

O gol de Luis Suárez contra
a Arábia Saudita fez dois países
felizes ontem (20). A vitória do
Uruguai por 1 a 0 sobre os sauditas classificou os sul-americanos e também a Rússia.
Com duas vitórias em dois
jogos, os russos dependiam
de, no mínimo, um empate do
Uruguai para garantir a vaga.
Esta é a primeira vez que
a seleção russa se classifica as oitavas de final desde
1986. Na ocasião, ainda como
União Soviética, venceu duas
partidas na fase de grupos
(Hungria e Canadá) e caiu para
a Bélgica nas oitavas de final.
Bicampeões, os uruguaios
garantem mais uma classifi-

Suárez comemora seu 52º gol com a camisa celeste

COPA DO MUNDO RÚSSIA 2018
Croácia pode garantir a classificação à segunda fase
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Portugal vence com gol de CR7 e elimina Marrocos
Cristiano Ronaldo faz logo aos quatro minutos o único gol da primeira vitória lusitana na Copa da Rússia

Com Cristiano Ronaldo
decisivo outra vez, o pragmático futebol português ganhou sua primeira partida na
Copa da Rússia por um simples 1 a 0 ontem (20). Com a
derrota, Marrocos tornou-se
a primeira seleção eliminada do mundial – mais tarde,
juntaram-se ao time africano
Egito e Emirados Árabes.
O único gol da partida saiu
aos 4 minutos de jogo. A defesa africana – e ainda mais
o zagueiro Manuel da Costa,
filho de pai português e mãe
marroquina – sabia que não
poderia errar nenhuma vez
durante os 90 minutos.
A meta não durou muito
tempo. Após cruzamento da
direita, Cristiano Ronaldo
percebeu o buraco no meio
da área. Praticamente sem
pular, marcou de cabeça seu
quarto gol na Copa da Rússia.
Antes do reinício da partida, o atacante português
olhou para a maioria dos jogadores e bateu com os dedos
das duas mãos nos lados da
testa, como quem diz “agora
que marcamos cedo, vamos
jogar com inteligência”.
Entrou em campo o estilo pragmático de Fernando

Santos. Desde que assumiu
a seleção portuguesa, após
a Copa do Mundo no Brasil,
o treinador lusitano preocupa-se primeiramente com o
sistema defensivo para depois, talvez, em atacar.
Durante todo o jogo, Portugal deu dois chutes ao gol
marroquino. Sofreu, principalmente, no segundo tempo do duelo, mas venceu.
Apesar da eliminação, a
seleção de Marrocos – que
voltou ao mundial depois de
20 anos – fez dois bons jogos na Rússia.
Em ambos, faltou alguém
com objetividade no ataque,
como é Cristiano Ronaldo,
que foi bastante vaiado pelos
torcedores marroquinos toda
vez em que tocava na bola.
Na estreia, os africanos
tiveram mais volume de
jogo contra o Irã, mas perderam com um gol contra no
último lance da partida.
Contra o Portugal, o futebol de bom toque de bola
reapareceu. Porém, um finalizador competente fez falta
de novo. Além disso, o goleiro
português Rui Patrício teve
atuação segura, o que ajudou
a ratificar o triunfo lusitano.

Divulgação/FCF

Com o gol marcado ontem, Cristiano Ronaldo chegou a quatro e lidera a artilharia da Copa

Portugal encerra sua participação na fase de grupos
jogando contra o Irã na segunda-feira (25). A equipe
soma quatro pontos e tem
campanha idêntica à da Espanha, que derrotou o Irã
por 1 a 0, também ontem.
Com a vitória e a classificação para as oitavas encaminhada, Cristiano Ronaldo
saiu mais uma vez do gramado de Lujniki, em Moscou,
feliz. No mesmo local, em
21 de maio de 2008, atuan-

do pelo Manchester United,
o português ganhou a Liga
dos Campeões da Europa, na
final contra o Chelsea.
O caminho a um novo título, desta vez com a seleção
portuguesa, é ainda longo.
Há dois anos, na Euro de
2016, Portugal avançou até
a taça com um futebol semelhante. A dúvida que fica
é se Cristiano Ronaldo vai
conseguir novamente desequilibrar tanto a favor do
seu país. (Folhapress)

Espanha sofre, mas vence o Irã e divide liderança
Foi bem mais difícil que
o esperado, mas a Espanha
venceu bateu o Irã por 1 a 0
ontem (20), em Kazan, em
partida válida pela segunda
rodada do Grupo B.
Agora, os espanhóis dividem a liderança da chave com
Portugal. Ambos têm quatro
pontos e um gol de saldo. Os
iranianos vêm logo atrás, em

terceiro, com três pontos. Os
marroquinos, ainda sem pontuar, estão eliminados.
No primeiro tempo, a Espanha teve muito mais posse
de bola (73% a 27%) e trocou
mais que o quádruplo de passes que os iranianos (415 a
100). Porém, não conseguiram
criar chances claras de gol.
No segundo tempo, porém,

a história foi outra e houve
chances para os dois times.
Aos 8, a Espanha abriu
o placar. Iniesta tocou para
Diego Costa, que se preparava para chutar quando o
zagueiro Rezaeian tentou
afastar. A bola rebateu no
brasileiro naturalizado espanhol e foi para o gol iraniano.
Aos 16, pós cobrança de

falta na área espanhola, a
bola sobrou para Ezatolahi.
O volante chutou e a bola
entrou. Iranianos comemoraram muito, mas a arbitragem
marcou impedimento.
Na segunda-feira, a Espanha enfrenta Marrocos em
Kaliningrado, às 15h. No mesmo horário, Portugal e Irã jogam em Saransk. (Folhapress)
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PORTUGAL
Rui Patrício; Cédric, Pepe, Fonté e Raphael
Guerreiro; William Carvalho e João Moutinho
(Adrien Silva), Bernardo Silva (Gelson Martins),
Gonçalo Guedes e João Mário (Bruno); Cristiano
Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.
MARROCOS
El Kajoui; Dirar, Benatia, Da Costa e Hakimi; El
Ahmadi (Fajr) e Boussoufa; N. Amrabat, Belhanda
(Carcela) e Ziyach; Boutaib (El Kaabi).
Técnico: Herve Renard.

Gols: Cristiano Ronaldo, aos 4 minutos do
primeiro tempo. Árbitro: Mark Geiger (EUA).
Estádio: Lujniki, em Moscou (Rússia), ontem.

FICHA TÉCNICA
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IRÃ
Beiranvand; Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Haji
Safi (Mohammadi); Ibrahimi, Ezatolahi, Karim
(Jahanbaksh), Mehdi, Amiri (Ghoddos); Sardar.
Técnico: Carlos Queiroz.
ESPANHA
De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos,
Alba; Busquets, Iniesta (Koke), David Silva,
Isco, Lucas Vazquez (Asensio); Diego Costa
(Rodrigo). Técnico: Fernando Hierro.
Gols: Diego Costa, aos 9 do segundo tempo.
Árbitro: Andres Cunha (Uruguai). Estádio:
Arena Kazan, em Kazan (Rússia), ontem.
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À espera da ‘explosão’ de
Mbappé, França encara o Peru

sição do Grupo C com três
pontos, a seleção australi
ana perdeu por 2 a 1 para
os Azuis com direito a gol
contra do zagueiro Aziz Be
hich. (Folhapress)

Jorge Sampaoli nunca foi
o favorito dos outros técnicos
argentinos, que afiavam as fa
cas à espera de um momento
como este. Com a cabeça na
guilhotina, a Argentina de
Lionel Messi tem jogo decisi
vo contra a Croácia, em Ninji
Novgorod, hoje (21), às 15h.
Isso depois de atuar mal
e empatar na estreia contra a
Islândia, em Moscou.
“Jogando assim, Sampaoli
não deve nem voltar para a
Argentina. É uma vergonha”,
disse Diego Maradona em
seu programa no canal de
TV venezuelano TeleSur. “A
equipe não tem qualquer pa
drão de jogo. É um absurdo”,
reclamou Alfio Basile.
Também não tem time
definido. Desde o treino de
segundafeira, em Bronnitsi,
onde a delegação está concen
trada na Rússia, Sampaoli en
saia mudanças na escalação.
À imprensa ontem, Sam
paoli se recusou a confirmar
os escolhidos, mas as entradas
de Mercado, Acuña e Cristian
Pavón nos lugares de Rojo, Bi
glia e Di María são prováveis.
Sampaoli também testou
Enzo Pérez – chamado por
causa do corte de Lanzini – na
vaga de Meza. (Folhapress)

FICHA TÉCNICA
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DINAMARCA
Kasper Schmeichel; Jens Stryger Larsen,
Christensen, Kjaer, Dalsgaard; Schone,
Delaney, Eriksen; Sisto, Jorgensen, Poulsen.
Técnico: Åge Hareide.

ARGENTINA
Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico;
Salvio, Mascherano, Meza, Acuna; Messi,
Aguero, Pavon.
Técnico: Jorge Sampaoli.

AUSTRÁLIA
Mathew Ryan; Behich, Milligan,
Sainsbury, Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak,
Kruse; Juric, Leckie.
Técnico: Bert van Marwijk.

CROÁCIA
Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida,
Strinic; Rakitic, Badelj, Brozovic, Modric,
Perisic; Mandzukic.
Técnico: Zlatko Dalic.

Jogador de origem camaronesa surgiu como promessa, mas fez temporada regular no PSG
Divulgação/FFF

Apesar dos 19 anos, Ky
lian Mbappé é um dos jovens
franceses mais pressionados
no Mundial da Rússia.
Há dois anos, um dos par
ceiros de Neymar no PSG sur
giu como uma das promessas
do futebol. Porém, na última
temporada, seu ímpeto caiu.
Na seleção nacional, ga
nhou o Campeonato Europeu
Sub19 em 2016. Marcou
cinco gols e participou da his
tórica final em que a França
goleou a Itália por 4 a 0.
Tornouse titular no time
principal do Monaco, onde
ganhou o Francês na tempo
rada 2016/17. Do Monaco,
saiu para o PSG e, também
de forma rápida, para as lis
tas de convocação do técnico
Didier Deschamps para as
Eliminatórias da Copa.
Não foi titular em todos
os jogos da campanha para a
vaga na Rússia, mas ganhou
espaço no ataque, ao lado de
Griezmann, este sim titular e
considerado o “chefe” da se
leção, como disse o próprio
Mbappé ao chegar à Rússia.
Em sua coluna no jornal
L’Equipe, o exjogador Liza
razu, companheiro do atual
técnico francês na conquista
do Mundial de 1998, afirmou
que a dupla de ataque francês
tem tudo para ser a melhor
deste verão na Rússia. Porém,
as recentes atuações apaga
das e os números de Mba
ppé no PSG o pressionam.
No último Francês, o joga
dor fez 13 gols em 27 jogos.
“Aprendi misturando dife
rentes mundos”, disse o ata
cante antes da estreia da Fran
ça no Mundial, quando o time
bateu a Austrália por 2 a 1.

“Eu sou um camaleão, me
adapto em qualquer lugar”,
afirmou o jogador de ori
gem camaronesa. Segundo
Mbappé, ao trocar o mundo
conhecido do Monaco para
outro, de superestrelas em
Paris, já cresceu bastante.
Por isso, o fato de chegar
sob pressão à Copa, mesmo
jovem, não o assusta.
Como não brilhou na
estreia, Mbappé terá nova
oportunidade hoje, às 12h,
contra o Peru em Iekate
rinburgo. Uma vitória dos
europeus praticamente os
colocam nas oitavas de final
da competição, o que signi
fica mais tempo para o ata
que da França engrenar.
n TUDO OU NADA

Do lado do Peru, que vol
tou ao Mundial após 36 anos,
uma nova derrota praticamen
te deixa o time sulamericano
fora do Mundial. Na estreia,
a equipe de Cueva e Guerre
ro caiu diante da Dinamarca,
por 1 a 0, após criar várias
oportunidades. (Folhapress)

FICHA TÉCNICA

FRANÇA
Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas
Hernandez; Kante, Matuidi, Pogba; Griezmann,
Olivier Giroud, Mbappé.
Técnico: Didier Deschamps.
PERU
Gallese; Advincula, Christian Ramos, Alberto
Rodriguez, Trauco; Aquino, Yotun, Carrillo,
Edison Flores; Farfan, Guerrero.
Técnico: Ricardo Gareca.
Árbitro: Mohammed Mohamed (EAU)

12h

Estádio: Arena Iekaterinburgo.
TV: Globo,Fox Sports,Sportv.

Mbappé tem nova oportunidade de brilhar na Rússia

Por vaga, Dinamarca busca
nova vitória contra a Austrália
Dinamarca e Austrália se
encontram pela primeira vez
em uma Copa do Mundo. O
duelo ocorre hoje (21), às 9h,
na Arena Samara, válido pelo
Grupo C do Mundial.
Em sua estreia na Copa da
Rússia, a Dinamarca venceu
a seleção peruana por 1 a 0,
com gol de Poulsen logo no
início do segundo tempo.
Na mesma partida, o
goleiro dinamarquês Kas
per Schmeichel quebrou o
recorde que pertencia a seu
pai, Peter Schmeichel, o de
mais minutos sem sofrer
gols defendendo a seleção
de seu país.
A Austrália não começou
tão bem a disputa pela taça.
Em partida contra a França,
que está na primeira po

Com treinador
pressionado e faca no
pescoço, Argentina
pega a Croácia

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha).

9h

Estádio: Arena Samara, em Samara.
TV: Globo,Fox Sports,Sportv.

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbequistão).

15h

Estádio: Nijni Novgorod.
TV: Globo,Fox Sports,Sportv.

