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PESQUISA ALEMANHA, A ATUAL CAMPEÃ DO MUNDO, APARECE EM SEXTO LUGAR, VALENDO ‘APENAS’ R$ 3,8 BILHÕES

FRANÇA VALIOSA
A mais cara da Copa
COPA DO MUNDO. ESTUDO COLOCA OS CAMPEÕES DE 1998 EM PRIMEIRO
LUGAR, COM R$ 6,1 BILHÕES; BRASIL É O TERCEIRO, ATRÁS DOS INGLESES
MOSCOU

Em alta. A seleção da França
tem o elenco mais valorizado,
de acordo com pesquisa

Gazetapress
@jornalovale

Uma das favoritas para conquistar a Copa
do Mundo da
Rússia, a seleção da França possui em
sua delegação,
comandada por Didier Deschamps, alguns dos atletas
mais cobiçados do futebol europeu e estrelas com potencial para desbancarem a hegemonia de Messi e Cristiano
Ronaldo no prêmio de melhor
jogador do mundo. Esse discurso, aliás, não fica apenas
nos argumentos esportivos,
mas também nos financeiros.
Nesta segunda-feira, o Observatório do Futebol CIES
divulgou um estudo com
as seleções mais “caras” do
Mundial. Ou seja, as delegações que possuem os jogadores mais valiosos e com maior
valor de mercado. Liderada
por Mbappé, a França puxa
a lista, comum time de 1,4

PALESTRA

Palmeiras quer
recuperar pontos
na quarta-feira
TROPEÇO. Após o empate
por 2 a 2 contra o Ceará,
fora de casa, no domingo,
o Palmeiras ficou mais
longe da liderança.
Porém, nesta quarta, tem
a chance do confronto
direto contra o Flamengo,
atual líder, e em casa.

ITAQUERA

Gabriel lamenta
fase ruim do
Corinthians
MÁ FASE. Gabriel chegou
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bilhão de euros (cerca R$ 6,1
bilhões). Completando o pódio
das três primeiras, estão Inglaterra, com 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 6 bilhões) e a
Seleção Brasileira, estimada
em 1,2 bilhão de euros (cerca
de R$ 5,6 bilhões).
Atual campeã Mundial, a
Alemanha é apenas a sexta
colocada do ranking, com valor de mercado na casa dos
895 milhões (cerca de R$ 3,8
bilhões).

.

sorridente à sala de
imprensa do CT nesta
segunda. Quando
começou a falar sobre o
momento vivenciado pelo
Corinthians, contudo, a
sua expressão mudou.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Jogadores aproveitam dia de folga para
descansar e curtir uma praia em Sochi
Destaque. A Seleção Brasileira
aproveitou o dia de folga concedido por Tite e sua comissão
técnica para ir à praia. Muitos
jogadores do elenco registraram em suas redes sociais
momentos à beira do Mar Negro, permanecendo no resort

em Sochi, no Sul do país, onde
o time permanecerá durante
toda a primeira fase. Jogadores
e comissão técnica só voltam
ao trabalho nesta terça, quando
inicia a preparação para a estreia
na Copa, contra a Suíça, em Rostov, no próximo domingo.

de futebol
EE“Jogadores
são seres humanos
e também vivem de
momentos”
Gabriel
Volante do Corinthians

.

ARGENTINA VOLANTE DIZ QUE CRAQUE DA SELEÇÃO ESTÁ ‘TRANQUILO’ QUANTO À RESPONSABILIDADE NA COPA

Biglia: sem pressão em Messi
GAZETAPRESS
A Argentina estreia na Copa
do Mundo da Rússia no próximo dia 16, sábado, contra a Islândia, em busca de
um título inédito para seu
camisa 10, o craque Lionel
Messi, a maior esperança da
seleção. No entanto, mesmo
sem ter conquistado a taça,
Messi surpreende por sua
calma e tranquilidade, como
disse o companheiro Lucas
Biglia ao jornal Clarín nesta
segunda-feira.
“Zero. Nada (não transparece a pressão). Eu sempre
digo que precisa estar dentro
da cabeça de Leo. Acredito
que não deve ser fácil ser
Messi, para nada. Gostaria
de perguntar muitas coisas
sobre pressão e se ele é cons-

ciente de tudo isso. Porque se
ele for mesmo consciente, então é mesmo um extraterrestre”, disse o volante.
OUTROS CLUBES.

Os dois estão juntos durante

a preparação para a Copa do
Mundo, quando atuarão com a
camisa argentina. Atualmente
Biglia defende as cores do
Milan, enquanto Messi permanece no Barcelona, assunto
sobre o qual ele também co-

Referência. O meia argentino Lionel Messi
vai para mais uma Copa do Mundo na vida
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mentou.
“Eu me coloco um pouco
no lugar dele e me pergunto:
como você faz isso há dez
anos? Que receita você tem?
Ele está em nível elevado há
dez anos. Além do relacionamento que temos, há momentos que tenho vontade de
sentar com ele de mãos dadas
e dizer: ‘Aproveite! Você tem
noção de toda a pressão que
recai sobre você?’”, relatou o
atleta argentino.
Para finalizar, Biglia disse
sentir muita admiração pelo
colega de seleção.
“Eu sento no vestiário e às
vezes eu olho para ele. Eu sinto pura admiração por ele. Ele
é um garoto simples, comum
e atual mesmo com seu nível
mundial. Isso para mim não
tem valor”, finalizou durante a
entrevista.

.

VILA BELMIRO

Peixe encaminha
a venda de
Lucas Veríssimo
SAÍDA. A divisão de 20%
dos direitos econômicos
de Lucas Veríssimo é o que
separa a venda do Santos
ao Lyon-FRA. O clube
oferece R$ 39 mi limpos ao
Peixe por 80% dos direitos.
Todas as partes veem o
negócio encaminhado.

