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Jogos de hoje definem adversário 
do Brasil nas quartas de final

 As duas partidas 
de hoje (24) do grupo C 
definirão o adversário 
do Brasil nas quartas de 
final da Copa América. 
Isso porque a seleção 
brasileira enfrentará o 
terceiro colocado do 
grupo B ou C. Japão 
joga contra o Equador, 
no Estádio do Mineirão, 
em Belo Horizonte, en-
quanto Uruguai enfrenta 
o Chile, no Estádio do 
Maracanã, no Rio de Ja-
neiro. Os jogos serão às 
20h.
 D e p e n d e n d o 
dos resultados, os bra-
sileiros podem enfrentar 
o Japão, Equador, Uru-
guai ou o Paraguai (ter-
ceiro colocado no grupo 
B) na próxima fase.
 Se Japão e 

Equador empatarem 
hoje, por exemplo, o 
Paraguai se classifica. 
Japoneses e paraguaios 
teriam 2 pontos, mas o 
Paraguai tem um sal-
do de gols melhor. Se 
o Equador vencer, por 
qualquer placar, se clas-
sifica em terceiro e en-
frenta o Brasil.
 No caso de o Ja-
pão vencer a partida, há 
duas hipóteses. O mais 
provável é que, em caso 
de vitória do Japão, que 
tem 4 gols negativos de 
saldo, a seleção asiática 
se classifique em tercei-
ro lugar no grupo e en-
frente o Brasil.
 Se o Japão, no 
entanto, golear o Equa-
dor e/ou o Uruguai (que 
tem saldo de 4 gols posi-

tivos) perder de goleada 
do Chile, o Japão pode 
se classificar até em se-
gundo colocado no gru-
po. Nesse caso, o ad-
versário do Brasil será o 
Uruguai.
 O Chile tem 6 
pontos e só precisa de 
um empate para termi-
nar na primeira posição. 
O Uruguai tem 4 pontos 
e precisa da vitória para 
se classificar em primei-
ro. Se empatar, fica em 
segundo lugar.
 Se o Uruguai 
perder, pode terminar 
em segundo ou terceiro 
colocado no grupo, de-
pendendo dos placares 
de seu jogo contra o 
Chile e da partida entre 
Japão e Equador.
 O único con-

fronto já definido das 
quartas de final é entre 
Argentina (segunda co-
locada do grupo B) e 
Venezuela (segunda co-
locada do grupo A).
 A Colômbia (pri-
meira colocada do gru-
po B) enfrenta a segun-
da colocada do grupo 
C (que pode ser Chile, 
Uruguai ou Japão).
 O primeiro co-
locado do grupo C (que 
pode ser Chile ou Uru-
guai) enfrenta o Peru 
(terceiro colocado do 
grupo A). O Brasil espe-
ra seu adversário para 
jogar pelas quartas de 
final às 21h30 de quinta-
feira (27), na Arena do 
Grêmio, em Porto Ale-
gre.

Agência Brasil

Brasil perde para França e dá adeus à Copa do Mundo
 O Brasil foi der-
rotado pela França por 
2 a 1 na prorrogação e 
deu adeus à Copa do 
Mundo de Futebol Femi-
nino. Na partida realiza-
da no estádio Océane, 
em Le Havre, a equipe 
brasileira lutou muito e 
teve sua melhor atua-
ção na competição, mas 
não foi o suficiente para 
ultrapassar as oitavas 
de final.
 Já a França, 
que contou com o apoio 
de sua torcida, espera 
agora o vencedor de Es-
panha e Estados Unidos 
para saber qual será o 
seu próximo adversário 
na busca pelo inédito tí-
tulo na Copa do Mundo.

O jogo
 A França come-
çou muito bem. Toman-
do a iniciativa da partida 
e criando chances cla-
ras, enquanto o Brasil 
encontrava dificuldades 
de sair jogando, optando 
por lançamentos longos.
 Mas a primeira 
chance clara é do Bra-
sil. Aos 8 minutos, Marta 
recebe, se livra de duas 
adversárias e chuta ao 
lado do gol da França.
 Dois minutos 

depois, a França con-
segue uma boa opor-
tunidade, em cobrança 
ensaiada de falta de 
Henry. A meia chuta for-
te, por cima do gol.
 A França conti-
nuou pressionando. E 
aos 22 minutos, Diani 
avança pela direita e 
cruza da linha de fun-
do. Bárbara sai mal e 
Gauvin consegue es-
corar de ombro para o 
fundo do gol. De início, 
a árbitra confirma o gol. 
Mas o VAR (árbitro de 
vídeo) sinaliza que há 
um toque de mão ilegal 
de Gauvin. E, após uma 
longa parada, o gol é 
anulado.
 Após o gol anu-
lado, o Brasil melhora 
e consegue boas chan-
ces. Aos 42 minutos, 
Cristiane avança pela 
esquerda e chuta com 
violência para a goleira 
Bouhaddi escorar para 
fora.
 Mas a partida 
é aberta e no final do 
tempo regulamentar a 
França tem ótima opor-
tunidade com Majri, que 
chuta forte para fora 
após passe de Bussa-
glia.

Gols no 2º tempo
 O segundo tem-
po começa com as duas 
equipes partindo em 
busca da vitória. Um 
jogo emocionante.
 E aos 6 minu-
tos, Diani recebe bola 
na direita, deixa Tamires 
para trás e cruza ras-
teiro da linha de fundo 
para Gauvin, que bate 
de primeira para abrir o 
marcador.
 Porém, o Brasil 
não se entregou. Três 
minutos após o gol fran-
cês, o Brasil tem chan-
ce clara. Marta cobra 
falta para Cristiane, que 
acerta a bola no traves-
são do gol de Bouhaddi.
 E a equipe bra-
sileira conseguiu chegar 
ao empate aos 18 minu-
tos. Debinha avançou 
pela esquerda e cruzou 
para Cristiane, mas Re-
nard corta a bola, que 
sobra para Thaísa, que 
chega chutando cruza-
do para vencer Bouha-
ddi. Após consulta ao 
VAR, a árbitra confirma 
o gol brasileiro.
 O Brasil con-
tinua pressionando as 
francesas. E aos 29 
minutos, Debinha rou-

ba bola de Mbock, na 
saída de bola, e chuta 
com perigo da entrada 
da área. Mas Bouhaddi 
consegue defender com 
segurança.
 Aos 39 minutos, 
Cristiane puxa contra-a-
taque perigoso, mas é 
parada com falta de Dia-
ni. Andressinha vai para 
cobrança. Chuta muito 
forte para defesa segura 
de Bouhaddi.
 Dois minutos 
depois, Cristiane lança 
Tamires livre. E a meia 
brasileira chuta para o 
fundo do gol da França. 
Mas a árbitra assinala, 
com correção, impe-
dimento do ataque do 
Brasil. Gol anulado.
 Mas o jogo per-
manece empatado até 
o final do tempo regu-
lamentar. E com isto a 
partida vai para a pror-
rogação.

Henry decide
 No primeiro 
tempo extra, tanto Brasil 
como França realizam 
um jogo franco, com 
chances claras de mar-
car dos dois lados. Mas 
o placar permanece em 
1 a 1.
 Contudo, na se-

gunda etapa do tempo 
extra, a França conse-
gue tirar a igualdade do 
marcador. Com menos 
de um minuto, Majri le-
vanta bola na área bra-
sileira e Henry aparece 
livre para finalizar de 
primeira e fazer 2 a 1.
 Com a desvan-
tagem no marcador, a 
equipe brasileira avança 
e oferece espaços para 
a França, que aproveita 
para contra-atacar.
 Em um destes 
lances, Diani avança li-
vre pela direita e chuta 
cruzado para boa defe-
sa para a goleira Bár-

bara. Já o Brasil pouco 
conseguia produzir.
 Até que o tempo 
extra chega ao fim, mar-
cando o ponto final da 
participação brasileira 
na Copa do Mundo de 
2019.

Ficha técnica:
 Domingo, 23 de 
junho de 2019
FRANÇA 2 x 1 BRASIL
 C o m p e t i ç ã o : 
Mundial Feminino (oita-
vas de final)
 Local: Le Havre, 
França
 Juíza: Marie-So-
leil Beaudoin (Canadá)
 França: Bou-

haddi; Torrent (Peris-
set), Mbock Bathy Nka, 
Renard e Majri; Henry, 
Bussaglia, Asseyi (Thi-
ney) e Diani; Le Som-
mer e Gauvin (Cascari-
no). T: Corinne Diacre
 Brasil: Bárbara; 
Letícia Santos (Polia-
na), Kathellen, Mônica e 
Tamires; Thaísa, Formi-
ga (Andressinha) e An-
dressa Alves, Debinha e 
Ludmilla (Beatriz); Mar-
ta e Cristiane (Geyse). 
T: Vadão
 Gols: No 2º tem-
po: Gauvin (6), Thaísa 
(18). No 2º tempo da 
prorrogação: Henry (1)


