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Pai e agente de
Haaland se reúnem
com Barça e Real

Tocha
olímpica:
revezamento
começou há
uma semana,
em meio à
pandemia

Atacante norueguês comunicou ao Borussia Dortmund que
deseja sair do clube alemão na próxima janela de verão
AFP

U

m dos principais nomes para a próxima janela, o atacante Erling
Haaland comunicou recentemente ao Borussia Dortmund
o desejo de deixar o clube alemão. Na manhã de ontem,
o pai, Alf-Inge Haaland, e o
empresário, Mino Raiola, se
reuniram com o presidente
do Barcelona, Joan Laporta.
Horas depois, eles também foram flagrados em Madri, para
um encontro semelhante com
o mandatário do Real Madrid,
Florentino Pérez.
Em cerca de duas horas de
reunião, o Barcelona mostrou
as suas intenções para contratar o atacante norueguês
de 20 anos. Os representantes do jogador repassaram as
informações das condições
econômicas para uma possível transferência. O vínculo
com o Borussia Dortmund vai
até 30 de junho de 2024.
Nessa reunião de cerca de
duas horas, o Barcelona mostrou as suas intenções para
contratar o atacante norueguês de 20 anos. Por sua vez,
os representantes do jogador
repassaram as informações
das condições econômicas
para uma possível transferência. O vínculo dele com o
Borussia Dortmund vai até 30
de junho de 2024.
Em seguida, o pai e o empresário de Haaland pegaram
a ponte-aérea e desembarcaram em Madri para uma reunião com o clube merengue,
conforme informações da rádio
“Cope” e do diário “As”. A ideia
dos representantes do jogador

Osaka cancela
revezamento da
tocha olímpica
Decisão foi tomada em virtude do
aumento de casos de covid-19 na região
O Primeiro Ministro do Japão, Yoshihide Suga, informou que a passagem do revezamento da tocha olímpica por Osaka foi cancelada.
A tocha passaria pela cidade
nos dias 13 e 14 de abril. As
informações são da agência
de notícias Reuters.
A decisão foi tomada
após o governador e o prefeito de Osaka levarem a
possibilidade de cancelamento a público diante do
aumento dos casos de covid-19 na região. “Os pedidos para saídas não essen-

ciais e urgentes devem ser escrupulosamente respeitados
durante o período das medidas mais estritas. Acreditamos
que isso (revezamento) se enquadra na categoria de saídas
não essenciais e é preciso evitar aglomerações em Osaka”,
disse o governador de Osaka
Hirofumi Yoshimura ao jornal
“The Mainichi”.
O Comitê Organizador do Jogos não se pronunciou sobre a
decisão dos políticos e não confirmou o que acontecerá com o
revezamento nas datas previstas para as cidades.

Haaland é o artilheiro da Liga dos Campeões, com 10 gols marcados

foi saber quanto Fiorentino Pérez, presidente do Real Madrid,
estaria disposto a investir na
contratação do atacante.
Segundo informações do
“Sport”, o Borussia Dortmund
teria determinado um valor
mínimo de 180 milhões de euros para negociar o norueguês.
No entanto, o jogador teria no
contrato com o clube alemão
uma cláusula de saída por 75
milhões de euros no verão de

2022. Vale lembrar que Paris
Saint-Germain e Manchester
City também têm interesse na
contratação atacante.
Erling Haaland é o artilheiro da atual edição da Liga dos
Campeões, com 10 gols marcados. Na temporada, o atacante soma 33 gols em 31 jogos pelo Borussia Dortmund.
Pela seleção da Noruega, balançou as redes seis vezes em
cinco partidas.
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MULTA POR FESTA ILEGAL NA ITÁLIA
O meia Arthur e outros dois
jogadores da Juventus foram
flagrados em uma festa ilegal
na casa do norte-americano
Weston McKennie, também
da equipe italiana, na noite de
quarta-feira. Segundo a imprensa italiana, cerca de 20

pessoas estavam na festa, que
contou com o argentino Paulo
Dybala. A festa foi denunciada
por vizinho para a polícia local.
O jornal “La Repubblica” destacou que todos os presentes à
festa foram multados por violarem as normas anti-covid.

