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EUA x País de Gales - Norte-a-
mericanos e galeses empataram 
em 1 a 1, nesta segunda-feira, 
no estádio Ahmad bin Ali, pela 
primeira rodada do Grupo B. 
Timothy Weah, filho do icônico 
jogador liberiano George Weah, 
abriu o placar para os EUA, na 
etapa inicial. Bale, de pênalti, 
empatou no segundo tempo para 
Gales, que retornou à Copa após 
64 anos. 

Argentina x Arábia Saudita - 
Com Messi em seu último Mun-
dial, os Hermanos estreiam nesta 
terça-feira, às 7h, contra a Arábia 
Saudita, no estádio Lusail, em 
Doha, pelo Grupo C. Favorita na 
chave, a Argentina está invicta 
há 36 jogos. A provável primeira 
escalação de Lionel Scaloni tem 
Emi Martínez; Molina, Romero, 
Otamendi e Acuña; Paredes, De 
Paul e Mac Allister; Di María, 
Lautaro Martínez e Messi.

México x Polônia - O duelo des-
ta terça-feira, às 13h, no Estádio 
974, é visto como um confronto 
chave, uma vez que as duas se-
leções são cotadas para brigar 
pelo 2º lugar do Grupo C, já que 
a Argentina é a grande favorita. 

Dinamarca x Tunísia - A Dina-
marca chega ao Catar com o 
desafio de confirmar a expec-
tativa de ser a grande surpresa 
da Copa. A estreia pelo Grupo 
D será nesta terça-feira, às 10h, 
diante dos tunisianos, no estádio 
Cidade da Educação, em Doha. 
O jogo é uma boa oportunidade 
para ver Christian Eriksen. O 
camisa 10 superou o problema 
no coração sofrido na Eurocopa 
2021 e estará em campo. 

França x Austrália - Os franceses 
começam a estrada para defen-
der seu título Mundial nesta ter-
ça-feira, às 16h, no Al Janoub, em 
Al Al Walkrah, pelo Grupo D. 
Em poucos dias, o técnico Didier 
Deschamps perdeu jogadores 
com potencial para serem titula-
res. E a notícia mais devastadora 
veio no sábado: uma torção na 
coxa esquerda do Bola de Ouro 
deste ano, Karim Benzema, tirou 
o atacante do Catar.

 ⁄ NOTAS

Primeira seleção campeã 
mundial a entrar em campo nes-
ta Copa do Mundo, a Inglaterra fez 
valer as expectativas em torno da 
partida tanto no aspecto esportivo 
quanto no político. Momentos an-
tes de a bola rolar contra o Irã, no 
estádio Khalifa, em Doha, os joga-
dores ingleses ajoelharam-se em 
campo em um protesto contra o ra-
cismo. Já o Irã, não cantou o hino.

Quando a bola rolou, a seleção 
europeia goleou o adversário por 
6 a 2, com cinco gols de jogado-
res negros: Jude Bellingham, Saka 

(duas vezes), Sterling e Rashford. 
Grealish fechou a goleada. Mehdi 
Taremi marcou os dois do Irã.

Os atletas iranianos também 
protestaram. Eles optaram por não 
cantar o hino do país, em uma 
aparente demonstração de apoio 
aos manifestantes em seu territó-
rio. Os protestos foram desenca-
deados pela morte de uma jovem 
sob custódia da polícia moral.

A partida ficou marcada ainda 
pela primeira substituição extra da 
história dos Mundiais por concus-
são. Em caso de suspeita de con-
cussão, os técnicos podem fazer 
até uma substituição sem descon-
tar das cinco que têm direito. A re-
gra foi usada pelo Irã, que precisou 
substituir o goleiro Beiranvand.

Inglaterra aplica goleada no Irã, 
em meio a protestos no Catar
Ingleses fizeram ato contra o racismo; iranianos não cantaram o hino do país

Saka foi um dos destaques da goleada de 6 a 2, marcando duas vezes
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COPA  
DO MUNDO
CATAR 2022

1ª Rodada
SEGUNDA-FEIRA

GRUPO A
Senegal 0 x 2 Holanda

GRUPO B
Inglaterra 6 x 2 Irã

EUA 1 x 1 País de Gales 
TERÇA-FEIRA

GRUPO C
7h - Argentina x Arábia Saudita

13h - México x Polônia 
GRUPO D

10h - Dinamarca x Tunísia
16h - França x Austrália

Brasil faz último treino aberto e se fecha até a estreia com a Sérvia
A seleção brasileira fez nes-

ta segunda-feira o segundo treino 
no Catar, a três dias da estreia no 
Mundial diante da Sérvia, nesta 
quinta-feira, às 16h, em Lusail, na 
estreia do Grupo G. Apenas os mi-
nutos iniciais foram abertos à im-
prensa, algo que não deve ocorrer 
a partir da atividade desta terça-
-feira. O técnico Tite fechará todos 
os treinos. 

Nesta segunda-feira, os joga-
dores subiram ao gramado meia 
hora antes do previsto para co-
meçar os trabalhos com um alon-
gamento. Perto de um dos gols já 
estavam os três goleiros, Alisson, 
Ederson e Weverton, fazendo 
uma atividade leve com o prepa-
rador Taffarel.

Na sequência, Tite, ao lado 
de outros membros da comissão 

técnica e de analistas de desem-
penho, reuniu todo o grupo e pas-
sou orientações aos atletas com o 
auxílio de um monitor de vídeo, 
cujo conteúdo a imprensa não 
teve acesso.

Todos os 26 jogadores do gru-
po assistiram às instruções aten-
tamente durante cerca de cinco 
minutos. Depois, enfim, foram ao 
gramado para os trabalhos com 

bola. A imprensa teve acesso a 
40 minutos da atividade, mas só 
pôde ver um bobinho em campo.

Tite já tem a escalação dese-
nhada em sua cabeça, mas prefe-
riu não revelá-la nem deu brechas 
para a imprensa assistir às mo-
vimentações. Ele vai comandar 
mais dois treinos antes da estreia 
contra os sérvios e só informará 
na véspera do jogo.

Holanda vence jogo duro contra os senegaleses
Quem esperava uma vitória 

com autoridade dos holandeses, 
apontados como principais favori-
tos do Grupo A, viu um duelo equi-
librado contra o Senegal, decidido 
com um gol aos 40 minutos do se-
gundo tempo, do jovem Gakpo.

Mesmo sem o astro Sadio 
Mané, Senegal conseguiu manter 
os rivais sob controle durante qua-
se todo o confronto, sempre pu-

xando rápidos contra-ataques.
Principal atacante holandês, 

Memphis Depay começou no ban-
co. O jogador do Barcelona convi-
ve desde setembro com uma lesão 
na coxa esquerda. Cody Gakpo, do 
PSV, foi o substituto.

Com o 0 a 0 persistindo, o téc-
nico Van Gaal teve de apelar para 
Depay aos 17 minutos do segundo 
tempo. Mas manteve Gakpo, em 

teoria seu substituto, em campo. 
Deu certo. Aos 40, ele aproveitou 
cruzamento de De Jong para fa-
zer o gol do jogo. Nos acréscimos, 
Klaassen marcou o segundo.

Com o resultado, Holanda em-
pata com o Equador com três pon-
tos no Grupo A e com o mesmo 
saldo. A próxima rodada, na sex-
ta-feira, colocará as duas frente a 
frente, e o Senegal, diante do Catar. 


