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MATA-MATA

Duelos pelas oitavas
Espanha enfrenta 
Marrocos às 12h; 
Portugal pega a 
Suíça às 16h

AFP

Para Luis Henrique, Marrocos é uma das seleções mais motivadas

O
s últimos dois clas-
sificados para as 
quartas de final da 
Copa do Mundo do 

Catar serão conhecidos hoje, 
quando a Espanha enfrenta 
Marrocos, às 12h (de Brasí-
lia), no Estádio Cidade da 
Educação, e Portugal pega a 
Suíça, às 16h (de Brasília), no 
Estádio Lusail.

A Espanha tem mostrado 
um futebol que vem chaman-
do a atenção no Catar pela 
posse de bola e pela velocida-
de. Porém, com apenas qua-

tro pontos na primeira fase, a 
classificação para as oitavas 
de final só veio no saldo de 
gols. “Temos uma ideia muito 
clara, não vamos mudá-la em 
nenhum momento. Isso não 

significa que temos que domi-
nar todo mundo o tempo todo. 
Jogamos contra outros países 
de alto nível. Marrocos é uma 
das seleções mais motivadas, 
fizeram uma fase de grupos 

espetacular. Mas nós somos 
muito bons”, afirmou o técnico 
da Espanha, Luis Enrique.

Já na seleção portuguesa, 
que enfrenta hoje a Suíça, o za-
gueiro Rúben Dias projetou 
o duelo das oitavas de final. 
De acordo com o defensor, a 
partida será de alto nível e não 
há espaço para a equipe por-
tuguesa cometer erros: “Esta-
mos numa fase diferente da 
competição, mas chegamos 
aqui como os primeiros colo-
cados do grupo. Não é preciso 
mudar muita coisa. É preciso 
ter a consciência de que é um 
jogo apenas, nada mais. Não 
há espaço para cometer erros, 
temos de aumentar a con-
centração para entrar nestes 
jogos que são decididos nos 
detalhes. Estamos prontos, 
venham eles”.

O Uruguai não avançou para o 
mata-mata da Copa do Mundo 
do Catar, mas o apoiador do 
Flamengo Giorgian De Arras-
caeta está com moral. O craque 
recebeu elogios do jornal es-
panhol “AS”, que afirmou que 
o uruguaio ganhou um ‘novo 
patamar’ no mercado após 
ter disputado a competição. 
Arrascaeta deu uma nova dinâ-
mica para a Celeste no segundo 

tempo da partida contra Por-
tugal e brilhou ao fazer os dois 
gols da vitória dos sul-ameri-
canos contra Gana, na última 
partida da competição. “Aos 28 
anos, o talentoso meia nunca 
jogou na Europa e esse tipo 
de torneio o credencia. Uma 
das grandes críticas a Diego 
Alonso foi lhe dar tão pouco 
protagonismo”, avaliou o jornal 
espanhol.

O Sport apresentou uma propos-
ta para contratar o meia Chay, do 
Botafogo, por empréstimo até o 
fim da Série B do Campeonato 
Brasileiro de 2023. As diretorias 
dos dois clubes já conversaram 
pela transferência do jogador 
e há otimismo por um desfe-
cho positivo. A informação é 
do site “ge”. De acordo com a 
publicação, Chay também foi 

monitorado por clubes da Série 
A, além de Juventude e Vitória, 
que serão concorrentes do Sport 
na luta pelo acesso à elite. Com 
passagem sem brilho pelo Cru-
zeiro em 2021, Chay retorna ao 
Glorioso para a apresentação do 
elenco no período de pré-tem-
porada, mas não deve contar 
com espaço sob o comando do 
técnico Luís Castro.

Descontente com a Ferj, assim 
como o Botafogo, o Vasco se 
alinha ao Alvinegro nos basti-
dores de oposição à atual di-
visão dos direitos de transmis-
são do Campeonato Carioca. 
As duas equipes, que farão a 
pré-temporada nos Estados 
Unidos, estão estudando um 
amistoso em terras norte-a-
mericanas. As informações 
são do “GE”. A possível partida 
deverá ser debatida entre os 
donos da SAF de cada clube, 
a 777 Partners, do Vasco, e John 
Textor, do Botafogo. 

O atacante Alan retornou ao 
Fluminense na segunda ja-
nela de 2022 e não foi muito 
aproveitado. Ele, que passou 
por recondicionamento físico e 
uma grave lesão na panturrilha 
esquerda, atuou em quatro par-
tidas e fez um gol. Agora, o jo-
gador investiu em uma câmara 
hiperbárica para complementar 
seu tratamento em casa. “Estou 
mantendo uma rotina de ati-
vidades para voltar no melhor 
nível possível e começar a pré-
-temporada muito bem”, disse 
em entrevista ao “GE”.
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AO BOTAFOGO
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EQUIPAMENTO 

SPORT FAZ PROPOSTA POR CHAY

ARRASCAETA EM NOVO PATAMAR

Atuações de Mbappé empolgam
As grandes atuações e os nú-
meros de Kylian Mbappé em 
jogos de Copa do Mundo têm 
feito muitos analistas espor-
tivos projetarem quebra de 
recordes na competição, por 
conta da jovialidade do ata-
cante francês e também por 
sua performance no torneio. 
O jornal inglês “The Telegra-
ph” rasgou elogios ao joga-
dor do PSG e o comparou 
com o Rei do Futebol, Pelé.

“É arriscado comparar 
qualquer jogador de fu-
tebol a Pelé, mas, em um 
momento em que todo o 
mundo do futebol está pen-
sando na maior de todas as 
lendas da Copa do Mundo, 
ninguém no Catar chega 
mais perto do que Kylian 
Mbappé”, afirmou.

Até o momento, Mbappé 
tem nove gols em 11 parti-
das de Copa do Mundo. Em 

2022, ele é o artilheiro da 
competição com cinco bolas 
nas redes. “Pelé tinha qua-
se 22 anos quando venceu a 
segunda de suas três Copas 
do Mundo. Mbappé, outro 
número 10, vai ter 23 anos 
se a França seguir a grande 
seleção brasileira de 1958 e 
1962 e se tornar apenas a ter-
ceira seleção a vencer Copas 
do Mundo consecutivamen-
te”, destacou. Mbappé recebe elogios
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