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Pelé: ‘Perdi um amigo’
Rei do Futebol dá um bico na eterna rivalidade e lamenta a morte de Maradona

E

quiparados por brasileiros e argentinos, Pelé e
Maradona foram, são e
sempre serão temas de infinitas
discussões futebolísticas. Responsáveis por parte da intensa
rivalidade entre os dois países,
o Rei do Futebol colocou a coroa de lado e lamentou o falecimento do ídolo argentino.
“Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há
muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que
possamos jogar bola juntos no
céu”, afirmou o maior nome do
Santos, via suas redes sociais.
Curiosamente, as duas maiores lendas do futebol sul-americano comemoraram mais um ano
de vida em outubro. No dia 23,
Pelé completou 80 anos e, no dia
30,o brasileiro parabenizou Dom

Diego pelo aniversário de 60 anos.
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Homenagens diversas
Ao longo do dia, clubes e
personalidades do Esporte
prestaram mensagens de respeito ao ex-jogador. O velocista jamaicano Usain Bolt,
um grande fã de futebol, postou uma foto ao lado do craque: “Descanse em paz, lenda!”.
O presidente da Argentina,Alberto Fernández, que é torcedor
do Argentinos Juniors, destacou
a importância do ídolo para toda
a nação.“Você nos levou ao ponto mais alto do mundo. Nos fez
imensamente felizes. Foi o maior
de todos. Obrigado por ter existido, Diego.Vamos sentir a sua falta
por toda a vida”, escreveu Fernández, que decretou luto oficial de
três dias em todo o país. O corpo
de Maradona será velado na Casa
Rosada, sede do governo.
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Apesar da rivalidade, Pelé e Maradona tiveram sólida amizade
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O ator Carlos Villagrán, intérprete do eterno personagem
‘Quico’ do seriado Chaves, usou
sua conta no Instagram para
postar uma homenagem a Maradona. “Assim como todos os
mexicanos, sofri muito com o
falecimento do grande, grande,
grande Diego Armando Maradona. Nunca te esqueceremos,
campeão!”, escreveu o humorista, relembrando foto antiga
ao lado do craque. Inclusive,
em 2005, quando o argentino
apresentava o programa A Noite do 10, ele entrevistou Roberto Gómez Bolaños, criador de
Chaves. No encontro, Maradona foi às lágrimas e disse que
era muito fã do seriado.
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‘grande amigo,
CUJO talento
me inspirou
desde moleque’

‘ele nos deixa,
mas não vai,
porque Diego
é eterno’

‘uma pessoa de
outro planeta
dentro e fora
do campo’

‘dos jogadores
que vi, ele foi
o melhor. meu
amigo se foi’

‘ELE FOI E
SEMPRE SERÁ
ESPECIAL PARA
TODOS NÓS’

RONALDO, CAMPEÃO NAS
COPAS DE 94 E 2002

MESSI, CRAQUE DA
SELEÇÃO ARGENTINA

RENATO GAÚCHO, RIVAL
PELA ROMA E SELEÇÃO

ROMÁRIO,
CAMPEÃO DA COPA DE 94

CARECA, CAMPEÃO COM
MARADONA NO NAPOLI

