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Após debandada de
ingleses, Superliga
anuncia suspensão
Em comunicado
conjunto, clubes
confirmam a
desistência da
competição
Ex-jogador da Seleção, Branco passou 18 dias num hospital da Zona Sul do Rio e chegou a ser intubado

> Londres

LUTA PELA VIDA

Dois dias após o anúncio
da criação da Superliga Europeia, o grupo de elite começou a se desfazer com a
debandada dos seis clubes
ingleses fundadores do audacioso e controverso projeto. Em meio a pressão de jogadores, torcedores e patrocinadores, a competição foi
suspensa em comunicado
coletivo divulgado ontem.
Arsenal, Chelsea, Liverpool Manchester City, Manchester United e Tottenham
oficializaram a saída da
liga. Líder do Campeonato Inglês e semifinalista da

Branco fala sobre a
batalha contra a covid
Tetracampeão mundial com a seleção brasileira chegou a
ser intubado, mas se recuperou e voltou a trabalhar na CBF

T

etracampeão mundial
com a seleção brasileira
em 1994 e atual coordenador de base da CBF, o ex-lateral-esquerdo Branco viveu
um drama no mês passado
após ficar internado na UTI
de um hospital na Zona Sul do
Rio por complicações da covid-19. Recuperado da doença, o ex-jogador relatou o que
passou para vencê-la.
“É tudo gratidão. Eu passei
por um momento muito difícil. As pessoas acham que esse
vírus é brincadeira e não é. Só
quem sofre como eu sofri sabe
que não é fácil. Mas lutamos. É
agradecer a Deus, que me deu
a oportunidade de sair dessa.
Uma vida nova, uma nova caminhada. Refleti muito dentro daquele hospital nos 18
dias em que eu fiquei lá”, afirmou Branco, em entrevista ao
canal ‘SporTV’.

Ele também fez uma série
de agradecimentos pelas mensagens positivas e de apoio. “O
que fizemos dentro de campo
é um legado que vale a pena,
todo esforço que tivemos...
Agora é viver a vida, com muita disciplina e trabalho”, disse.

“É tudo gratidão.
Eu passei por um
momento muito
difícil. As pessoas
acham que esse vírus
é brincadeira e não é”
BRANCO
O coordenador de base da
CBF falou ainda sobre as expectativas para a Copa América, em junho, e os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, entre os

meses de julho e agosto: “Nosso planejamento está muito
adiantado. Garanto que vamos
com seleções fortíssimas. Já
temos uma base muito forte”.
Para a Olimpíada, adiada no
ano passado por causa da pandemia, Branco confirmou que o
técnico André Jardine vai levar
três nomes acima de 24 anos.
Não adiantou quem serão os
jogadores, mas deixou no ar
que um deles pode ser um goleiro: “Vamos ter três jogadores
acima de 24 anos. Isso eu não
tenho a menor dúvida. Tudo
depende de algumas situações
de liberações. Mas com certeza
vamos levar esses três jogadores. Temos algumas situações e
o goleiro é uma delas, que estamos pensando seriamente em
convocar”. Um nome especulado é o de Weverton, do Palmeiras, campeão olímpico nos
Jogos do Rio-2016.

Liga dos Campeões, o Manchester City foi o primeiro
a anunciar a desistência.
Na sequência, Manchester
United, Liverpool, Arsenal
e Tottenham. O Chelsea,
que empatou em casa com
o Brighton, por 0 a 0, pôde
sentir de perto a insatisfação
do torcedor. Cerca de 1.500
pessoas se aglomeram em
frente ao Stamford Bridge
para protestar contra a criação da Superliga e não pouco
críticas e ofensas ao proprietário do clube, o magnata
russo Roman Abramovich.
O clube foi o último a confirmar a saída.
Os seis clubes do Reino
Unido estavam entre os 12
fundadores da Superliga. A
competição concorreria com
a Liga dos Campeões, com
lugar vitalício para os fundadores e lucro, por temporada, em valores em torno
de R$ 670 milhões a R$ 2,3
bilhões por clube.
AFP

Torcedores do Chelsea protestam contra a criação da Superliga

