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FUTEBOL INGLÊS

Portas fechadas
para Lionel Messi
Segundo jornalista,
Manchester City
vê camisa 10 em
declínio na carreira
>>Manchester, Inglaterra

LIGA DOS CAMPÕES

PSG aposta em Neymar:
‘Precisamos dele’

O Manchester City não deve
ir atrás de Lionel Messi na
próxima temporada, revelou
a jornalista Semra Hunter,
da “Sky Sports”. Segundo as
fontes ouvidas pela profissional, os ingleses enxergam
que o argentino está em um
momento de declínio na carreira, além de não ter condições de bancar as exigências
salariais que o camisa 10 tem
atualmente no Barcelona.
Com isso, as portas para
Messi no time de Guardiola

Lance
Divulgação

Neymar
voltou a
jogar na
derrota do
PSG para o
Mônaco, pelo
Francês

estão fechadas, apesar do jogador terminar seu contrato
ao final desta campanha e
poder ser negociado com outra equipe sem custos. Além
do Manchester City, a Inter
de Milão também foi muito
especulada como possível
destino quando o craque havia pedido para sair do clube
catalão.
Na última semana, Guardiola já havia dado indícios
de que seu time não contaria com o astro ao dizer que
gostaria de vê-lo se aposentando no Barcelona. Aos 33
anos, o veterano segue sem
destino definido, mas não
deve selar seu destino na
janela de transferências de
janeiro e a novela deve se
estender.

Clube francês recebe hoje o RB Leipzig, contando com o
talento do atacante, que voltou a jogar no fim de semana
>>Paris

O

Paris Saint Germain vive
momento ruim na Liga
do Campeões. O clube
francês tem duas derrotas em
três jogos na competição e agora aposta no ídolo Neymar para
a partida de hoje contra o RB
Leipzig, na França.
“Precisamos dele. É absolutamente necessário que jogue.
Está com confiança, tem qualidade e experiência. É um jogador chave para nós. Não está
no melhor estado físico, mas
vai ser titular amanhã (hoje).
Pode gerir física e mentalmente este tipo de jogo”, afirmou o
técnico Thomas Tuchel.
“Espero que não seja muito
para ele, mas vamos ajudá-lo,
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experiência”
THOMAS TUCHEL,
Técnico

devemos também trabalhar
para ele. Ele não estará sozinho”, completou.
O técnico ainda comentou
sobre a falta de gols da dupla
Neymar e Mbappé no torneio,
e tem esperança de que a situação se resolva o mais rápido possível. “Se Kylian ou
o Ney não marcam, isso tem
um grande impacto entre nós,
porque eles são jogadores decisivos. Precisamos de grandes exibições e grandes gols
deles”, falou Tuchel.
Neymar, que estava há 23
dias fora por lesão, voltou a
jogar no fim de semana, entrando no segundo tempo e
não conseguindo impedir a
derrota para o Mônaco, pelo
Campeonato Francês.

No Barça, Messi já foi comandado por Guardiola, técnico do City

PASSE CURTO

Reinier: positivo para a covid-19
O Borussia Dortmund anunciou
ontem que o meia Reinier testou
positivo para o novo coronavírus. O clube informou que o
ex-jogador do Flamengo está
livre de sintomas e que cumpre
isolamento em casa. Ele foi o

único do grupo a ser infectado
pela doença. Com isso, o atleta
está descartado da partida de
hoje contra o Club Brugge pela
Liga dos Campeões e para as
próximas rodadas do Campeonato Alemão.

