
Após vencer o jogo de ida das
quartas de final por 3 a 2 na últi-
ma semana, o Paris Saint-Ger-
main busca confirmar hoje, con-
trao Bayern de Munique, no Par-
que dos Príncipes, sua classifica-
ção à semifinal da Champions
League.

Apartida, novareediçãodafi-
naldo torneionatemporadapas-
sada, começa às 16 horas e terá
transmissão da TNT Sports no
Facebook e no Estádio TNT
Sports(serviçodestreaming).

Alémde vingar a derrota para
os bávaros na última decisão da
Champions, o PSG terá a oportu-
nidade de se classificar às semifi-
nais pela segunda vez consecuti-
va,a terceira emsuahistória.

Entretanto, apesar da vanta-
gem construída em Munique, o
técnicos dos parisienses, Mauri-
cio Pochettino, prega cautela pa-
raoduelodesta terça,naFrança.

“Para mim, o Bayern é o me-
lhor time do mundo. É preciso
ter muito respeito com eles”, dis-
se o treinador argentino, vice-
campeão europeu com o Totte-
nham em 2019, durante entrevis-
tacoletiva.

Para o confronto em Paris, os
alemães não poderão contar no-
vamente Lewandowski. O autor
de sete gols nesta Champions, já

haviaperdidoojogodaidaemra-
zão de uma lesão no ligamento
dojoelhodireitoenquantodefen-
diaa seleçãopolonesa.

UmdoslíderesdoBayern,ola-
teral Joshua Kimmich confia na
força do elenco dos bávaros para
que consigam a classificação à
próximafase.

“Vamos nos classificar, já que
somos a melhor equipe. Na ida,
fomos os melhores, ainda que in-
felizmente o resultado não tenha
refletido isso”, afirmou o alemão
aositeoficialdo clube.

Após grande atuação na vitó-
ria por 3 a 2 em Munique, Ney-
mar não atuou no fim de semana
pela equipe no Campeonato
Francês.Obrasileiroestásuspen-
so na Ligue 1 depois da expulsão
contraoLille,noúltimodia3.(FP)

PSGBUSCACONFIRMARVAGA NA
CHAMPIONS.ETEMVANTAGEM

Em tom de despedida, a
ponteira Fernanda Garay,
campeã olímpica em Lon-
dres (2012), anunciou on-
tem, durante coletiva vir-
tual,quefaráumainterrup-
ção na carreira após os Jo-
gosdeTóquio,parasededi-
car à família e realizar o so-
nho de ser mãe. A atleta, de
34anos,decidiuque não re-
novará o contrato para a
próxima temporada com o
Dentil Praia Clube, no qual
atuadesde2017. (ABR)

AtacanteNeymarnotreinoantesdeconfrontocontraoBayenr

TIMEFRANCÊS
ENCARAOBAYERN
DEMUNIQUE,HOJE,

NOPARQUEDOS
PRÍNCIPES,EMPARIS

BARÇAÉMAISVALIOSODOMUNDO
OBarcelona saltouà frente do rival espanholReal Madrid e se tornou o

clubemais valiosodo mundo, sendoavaliado em 4,76bilhões de
dólares (aproximadamente R$27,1 bilhões), de acordo

comuma listapublicada pela revistanorte-americana denegócios
Forbesontem.
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