RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 10/7/2019

esportes

DIVÓRCIO À FRANCESA
Relação entre Neymar e o PSG parece caminhar para um ruptura nada amigável

O
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divórcio entre Neymar e
o Paris Saint-Germain,
da França, ainda deverá
ter alguns longos capítulos. Ontem, o jornal espanhol Mundo
Deportivo revelou que a diretoria
do Barcelona não pretende gastar um só centavo para ter o brasileiro de volta ao clube. Neymar
deveria ter se apresentado na segunda-feira ao PSG, mas seu pai
anunciou que ele só iria no dia 15.
A única maneira de o negócio
com o Barça sair, segundo o diário espanhol, seria o PSG aceitar
uma troca de jogadores. Os franceses pedem R$ 967,6 milhões
para se desfazer do camisa 10.
Ainda ontem, o presidente da
equipe catalã, Josep Maria Bartolomeu, deixou claro que as conversas com o PSG não saíram do
lugar. “O que disse na sexta-feira
passada sobre Neymar e PSG não
mudou nada. Tudo segue igual”,
afirmou durante a apresentação
do goleiro brasileiro Neto.
Real de antena ligada
Enquanto isso, de acordo com
o diário Sport, também da Catalunha, o Real Madrid já considera voltar ao cenário para realizar
o sonho antigo de ter Neymar no
Santiago Bernabéu, mesmo com
o jogador tendo deixado claro sua
preferência total ao arquirrival.
Após faltar à reapresentação
ao PSG para a pré-temporada,
Neymar não parece estar preocupado com possível punição. Nas
redes sociais, o jogador profissional de futevôlei Bello Soares registrou a visita do craque ao espaço
que serve como Centro de Treinamento da modalidade,no Butantã. em São Paulo.“Obrigado pela
visita,irmão,no nosso CT.Saímos
invictos, não foi, Gabriel Gubela?
Hahaha”, postou Bello Soares.

Alisson com
a bola toda
LLCampeão e eleito o melhor goleiro da Copa
América, Alisson é apontado pelo jornal italiano
Gazzetta dello Sport como
um dos fortes candidatos
ao prêmio de Bola de Ouro, que é concedido pela
revista France Football.
O jogador colhe os frutos
da sua excelente temporada
pelo Liverpool, que faturou
a Liga dos Campeões e foi
vice no Inglês. Após dois
anos na Roma, da Itália, ele
foi comprado em 2018 pelos
Reds por R$ 334 milhões, a
maior transação da história
envolvendo um goleiro.
Considerado o melhor
do mundo na posição,Alisson sofreu só um gol na Copa América: de pênalti, do
peruano Guerrero, na vitória da Seleção Brasileira (3 a
1) na decisão de domingo
passado, no Maracanã.

IndiferenteàirritaçãodoPSGcomsuaausência,NeymarvisitouoCTdefutevôleidojogadorBelloSoares(D)

Craque cansa da França e Barça só observa
Estaria Neymar cansado do
Campeonato Francês e de suas
partidas fisicamente exigentes?
Em fevereiro, o pai, que também é seu empresário, desabafou na TV francesa, reclamando de árbitros que não apitam
as faltas. “A arbitragem precisa
proteger o jogador”, criticou.
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Sem sua estrela, o PSG foi eliminado duas vezes seguidas
nas oitavas de final da Liga dos
Campeões. Apesar dos investimentos colossais para trazer
Neymar e Mbappé, em 2017,
o projeto de dominar a Europa
não parece evoluir. Ao contrário, em 2015 e 2016, o PSG ha-

via chegado às quartas de final.
No Barcelona, os dirigentes desconversam sobre a
possível volta do craque ao
Camp Nou. As especulações
são de que o Barça aposta na
deterioração das relações entre Neymar e o PSG, o que facilitaria o seu retorno.

