LLNA CONTRAMÃO DA OPINIÃO DE MESSI,
AGUERO DESTACOU UM FAVORITO PARA AS
SEMIFINAIS: ‘O BRASIL POR JOGAR EM CASA’
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LLQUE CONTINUE NÃO JOGANDO BEM

A ‘Pulga’ atrás da orelha
Com Messi apagado, Argentina passa pela Venezuela e encara o Brasil nas semifinais
LLLUCIANO PAIVA

luciano.paiva@meiahora.com

Q

uem foi ao Maracanã ontem na esperança de testemunhar uma atuação de
gala de Lionel Messi, voltou para
casa decepcionado. O craque teve
bem atuação discreta na vitória da
Argentina sobre a Venezuela, por
2 a 0 — gols de Lautaro Martínez
e Lo Celso —, resultado que a colocou no caminho do Brasil numa
das semifinais da Copa América.
As duas seleções decidem a vaga para a final na terça, às 21h30,
no Mineirão, em Belo Horizonte.
De volta ao maior palco do futebol brasileiro desde a decisão da
Copa do Mundo de 2014 (derrota
para a Alemanha, por 1 a 0), Messi fez muita gente ir para as ruas
com camisas levando seu nome.
Homens, mulheres, crianças e até
um simpático cachorro exibiam
nas costas o número 10 do astro
do Barcelona, da Espanha.Afinal,
não é todo dia que dá para conferir as peripécias de Messi ao vivo.

“Vim de Campo Grande, peguei o trem lotado,mas estou feliz
por ter a chance de ver o ET (Messi) em campo. Na minha opinião,
ele é o maior da história, pois não
vi Pelé ou Maradona. E não sei
quando poderei ver esse gênio
jogar novamente”, disse o torcedor Alexandre Pedrosa.

Luciano Belford

VENEZUELA

Local: Maracanã
Juiz: Wilmar Roldán (Colômbia)
Auxiliares: Wilmar Navarro e John
León (ambos da Colômbia)
Gols: 1º tempo: Lautaro Martínez,
aos 9 minutos. 2º tempo: Lo Celso,
aos 28 minutos
Cartões amarelos: Soteldo, Rondon e Rincón (Venezuela); Acuña e
Lautaro (Argentina)

Sobrou pro
gramado

QUARTAS DE FINAL
COLÔMBIA x CHILE*
*Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.

VENEZUELA 0 x 2 ARGENTINA

URUGUAI x PERU

ONTEM (Maracanã)

HOJE, 16h (Fonte Nova)

SEMIFINAIS
Brasil x Argentina- TERÇA-FEIRA, 21h30 (Mineirão)
2ª Semi - QUARTA-FEIRA, 21h30 (A. Grêmio)
TERCEIRO LUGAR - 06/07, 16h (Itaquerão)

FINAL
vencedor da 1ª semi x vencedor da 2ª semi - 07/07, 17h (Maracanã)

artilheiros
2 GOLS: Coutinho e Everton ‘Cebolinha’ (Brasil); Alexis Sánchez e Vargas (Chile); Zapata (Colômbia);
Miyoshi (Japão); Machís (Venezuela); Luís Suárez e Cavani (Uruguai); e Lautaro Martínez (Argentina)

0

Fariñez; Hernández, Chancellor,
Mago (Soteldo) e Rosales (Seijas);
Moreno, Herrera, Rincón, Murillo e
Machís (Josef Martínez); Rondon.
Técnico: Rafael Dudamel

copa américa
27/06 (Arena do Grêmio)

2

Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi e
Tagliafico; Paredes, De Paul e Acuña
(Lo Celso); Messi, Aguero (Dybala) e
Lautaro Martínez (Di María). Técnico: Lionel Scaloni

Clássico antecipado
Antes de a bola rolar, em um
bar nos arredores do Maracanã,
brasileiros e argentinos, já prevendo o encontro quente da semana que vem, se provocavam
com músicas irônicas.
Em campo, Messi não foi nem
de longe o jogador fora de série
que realiza o impossível quando
atua com a camisa do Barcelona.
Quem resolveu a parada para a
Albiceleste foram os bons coadjuvantes Lautaro Martínez e Lo
Celson. Apagado, ‘la Pulga’ viu a
Venezuela fazer jogo duro e ganhou uma sonora vaia dos brasileiros. Que ele não resolva fazer a
Seleção pagar o pato.

BRASIL 0 (4) x (3) 0 PARAGUAI

ARGENTINA

Sem brilho, Messi tenta se livrar da marcação dos venezuelanos

LLAssim como aconteceu
na Arena do Grêmio, em
Porto Alegre, Messi deixou o Maracanã reclamando do gramado. O
astro, apesar da atuação
insossa contra a Venezuela, passou pela zona mista
com bom humor. “A bola
parece um coelho. Ela quica para todos os lados. Fica difícil controlar. É difícil jogar. Os campos estão
muito ruins, lamentavelmente. É uma vergonha
que num gramado desse
esteja sendo jogada a Copa América. Não ajuda a
jogar, poder ter a bola rápida, dar o toque de primeira”, afirmou Messi.

