8 ATAQUE

Sexta-feira, 4.9.2020 I o dia

MUDANÇA DE PLANOS

Messi reconsidera e
já admite continuar
jogando no Barça
Craque já cogita
cumprir contrato até
junho de 2021 e ir
de graça para o City
>>Barcelona

A reunião entre o pai e procurador de Messi com a diretoria do Barcelona não avançou
para um acordo, mas a intransigência da equipe espanhola,
que bateu o pé e irá até as últimas consequências para não
perder o craque de graça, exigindo o pagamento da multa
de 700 milhões de euros (cerca
de R$ 4,5 bilhões), aparentemente fez o argentino começar a mudar de ideia.
Segundo a imprensa espanhola, o próprio Jorge Messi
admitiu a possibilidade de o filho seguir no Barça. Diante de
uma saída que geraria grande trauma, há quem já aposte
que Messi cumpra o seu contrato, que termina em junho
de 2021, até o final e só depois
deixe o clube catalão. Assim,

Messi poderia dizer adeus aos
fãs do Barça de forma digna e
seu último jogo não seria a histórica derrota de 8 a 2 para o
campeão da Champions League, Bayern de Munique.
Apesar de um cenário
mais favorável, dentro do
Barcelona a tensão continua
e os dirigentes aguardam
ansiosos por uma decisão
do craque argentino. Como é
improvável que algum clube
pague a milionária multa rescisória para tirá-lo do Barcelona, a tendência é que Messi
não mude de ares agora.
De acordo com o programa
“Deporte Cuatro”, da emissora ‘Mediaset’, o staff de Messi já admite que não existe a
possibilidade dele sair de graça do Barcelona nesta temporada. O influente jornalista
argentino Martín Arévalo, da
emissora TyC Sports, o camisa 10 seguirá na catalunha.
“Há 90% de chance de Messi continuar em Barcelona.
Messi avalia seriamente ficar
em Barcelona até 2021 e sair
pela porta grande no final do
seu contrato”, frisou.
LLUIS GENE / AFP
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RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Torcida não poderá ver o trabalho de Ramon contra o Athletico

Briga afeta o Vasco

NNÉ impressionante como o
Vasco é um time com o Andrey e outro sem a sua presença em campo. Um time
cheio de desfalques, mas que
conseguiu jogar bem diante do Santos na Vila Belmiro. E tudo isso passa muito
pela temporada absurda que
o volante está fazendo. Maturidade lá no alto e muita
bola no pé. Me arrisco a dizer que é um dos melhores
da posição atuando no Brasil
em 2020. O cara está voando!
Marcelo Cortes / Flamengo

A

torcida não vai poder ver a partida do
Vasco diante do Athletico-PR. A Globo
decidiu não passar o jogo no domingo,
o que teria que acontecer na TV aberta ou ao
menos em uma de suas plataformas online que
seja aberta. A Globo possui todos os direitos de
transmissão do Vasco (aberto, fechado e pay
-per-view), mas só tem o direito de transmitir
jogos do Athletico-PR abertamente, já que o
clube vendeu os direitos da TV fechada para a
Turner/Esporte Interativo. O mandante é o Vasco, e, pela MP 983, a Globo poderia transmitir,
mas a emissora é contrária à “Lei do Mandante” e proibiu, judicialmente, os detentores dos
direitos do outro time de transmitir a partida.
Tudo para “punir” o Athletico-PR, já que os clubes recebem um valor por transmissão. A MP
precisa virar lei para ontem. Quem perde é o
torcedor e o espetáculo.
EVANILSON E MAIS 10 NO FLUMINENSE
NNEu poderia falar isso do Nenê também, que é o principal jogador do Fluminense em 2020. Mas o que o Evanilson vem
correspondendo no segundo ano dele como profissional é uma
coisa para se aplaudir. E tudo isso tendo um cara como Fred “no
cangote”. Faz gols, corre, dribla, marca e se doa pelo Fluminense.
Na minha visão, tem potencial para chegar à seleção brasileira
um dia. Grande fase!

Pai e agente de Messi, Jorge (C) admite permanência do filho no Barça
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HORA DE O FLA
ESQUECER JJ?
NNDomènec já mostrou seu
cartão de visitas na partida contra o Bahia. Jogo de
posse e colocando os craques para jogar. Tanto é que
Arrascaeta (foto) é Éverton
Ribeiro “acabaram” com a
partida. Será que a torcida já
está começando a esquecer
Jorge Jesus ou ainda é cedo
para avaliar? O que eu posso
dizer é que gostei bastante
do que vi na última partida. Margem para evolução
de um trabalho ainda no
começo.

