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Derrota para
os franceses

Platini e Blatter
são inocentados

Um dia após se garantir na
fase final da Liga das Nações, a
seleção brasileira masculina de
vôlei não resistiu à França e foi
superada por 3 sets a 0, com
parciais de 21/25, 22/25 e 21/25,
em Osaka, no Japão. Ao fim da
partida, disputada nessa sextafeira, o técnico Renan Dal Zotto
evitou lamentar o tropeço. “Hoje
tivemos a oportunidade de dar
mais rodagem a alguns atletas e
um descanso a outros. E essa
mescla é importante, faz parte
do processo de crescimento dos
mais novos, e o jogo desta sexta-feira foi uma oportunidade de
promover essas mudanças. Foi
importante para ver a evolução
dos mais jovens, que estão ganhando confiança e ficando
mais à vontade”, disse.

Michel Platini e o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter foram
absolvidos nessa sexta-feira na
Suíça no caso de fraude que acabou em 2015 com as ambições
do ex-jogador francês de assumir a liderança da entidade que
comanda o futebol mundial. O
Tribunal Penal Federal de Bellinzona não seguiu as recomendações da Promotoria, que havia
solicitado em junho pena de um
ano e oito meses de prisão com
suspensão condicional. Os dois
réus se declararam inocentes.
Durante duas semanas, o francês e o suíço foram julgados porque “teriam obtido ilegalmente,
em detrimento da Fifa, um pagamento de 2 milhões de francos
suíços” (R$ 10,5 milhões) em favor de Michel Platini”.
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Seleção Brasileira mira, com o título, também uma vaga no Mundial de 2023 e nos Jogos Olímpicos de 2024

Estreia contra a Argentina
Seleção Brasileira enfrenta as tradicionais rivais no primeiro jogo
pela Copa América 2022. Brasil tem amplo domínio na competição

A

Seleção Brasileira Feminina estreia neste
sábado na Copa América, enfrentando a Argentina no Estádio Centenário,
em Armênia, na Colômbia, a
partir das 21h (horário de Brasília). O rival histórico é o único adversário que já conseguiu
superar as Guerreiras desde a
primeira edição do torneio, disputado desde 1991.
Em oito campeonatos já realizadas, a Canarinho levantou o
troféu sete vezes. Foram 44 partidas, com 41 vitórias, um empate (contra a Colômbia em
2014) e apenas duas derrotas
— ambas por 2 a 0 para as argentinas, na final de 2006, a

única oportunidade em que o
Brasil não foi campeão, e em
2014. Ao todo, a Seleção Brasileira marcou 248 gols e sofreu
apenas 18.
A equipe brasileira tem
duas novidades. A goleira Natascha, do Flamengo, foi convocada para o lugar de Lelê, do
Corinthians, que sofreu uma lesão no joelho durante treinos.
A outra atleta convocada é a
meia Duda Santos, do Inter.
Ela chega para substituir Gabi
Nunes, que sofreu um edema
muscular na coxa esquerda.
As duas adversárias históricas estão no Grupo B, que tem
ainda Peru, Venezuela e Uruguai. Ainda neste sábado, na

preliminar, a partir das 18h, jogam Uruguai e Venezuela, também em Armênia. No Grupo A
estão Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador e Paraguai. As duas
melhores equipes de cada chave se classificam para as semifinais. Ontem, pela primeira rodada da competição o Equador
goleou a Bolívia por 6 a 1, enquanto a Colômbia venceu o Paraguai por 4 a 2.
A Copa América dará três
vagas diretas para a Copa do
Mundo, na Nova Zelândia e
Austrália, que está marcada para 2023. A equipe campeã também garante automaticamente
a classificação para os Jogos
Olímpicos de Paris em 2024.

WIMBLEDON

Djokovic vai decidir o título com Kyrgios

O sérvio Novak Djokovic, sete vezes campeão de Wimbledon e defensor do título, venceu
nessa sexta-feira o britânico Cameron Norrie, por 3 sets a 1,
com parciais de 2-6, 6-3, 6-2 e

6-4. O atual número 3 do
ranking mundial precisou de
duas horas e 34 minutos para
superar o tenista local, que contou com o apoio maciço do público na quadra central do All
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Tenista sérvio pode conquistar o quarto título do torneio britânico

England Club, para garantir
sua 32ª participação em uma final de Grand Slam. O sérvio enfrentará na decisão o polêmico
australiano Nick Kyrgios, que
se classificou diretamente quando o espanhol Rafael Nadal
anunciou sua retirada na quinta-feira devido a uma lesão abdominal. A decisão está marcada para o domingo, às 10h (de
Brasília). Djokovic busca seu
quarto título consecutivo em
Wimbledon – o torneio foi cancelado em 2020 devido à pandemia - se juntando ao clube exclusivo formado por Bjorn Borg,
Pete Sampras e Roger Federer.
O torneio de Wimbledon terá
uma final inédita na chave feminina. O almejado troféu ficará
entre a tunisiana Ons Jabeur e
a casaque Elena Rybakina na
partida marcada para sábado,
na grama londrina, a partir das
10h (de Brasília).

