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de primeira

LLO ZAGUEIRO ALEX SILVA, DE 38 ANOS,
ANUNCIOU a APOSENTADORIA. COM PASSAGEns POr SÃO PAULO (2006 a 2008) E FLAMENGO (2011 a 2013), o ‘pirulito’ estava
no jorge wilstermann, da bolívia
ARQUIVO PESSOAL

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Kelly Slater com gripe suína
O surfista Kelly Slater, considerado um mito do esporte,
pegou gripe suína no Rio. O
norte-americano permaneceu na cidade após disputar
a etapa do Mundial de Surfe, em Saquarema, encerrada
no último domingo, e acabou
diagnosticado com H1N1.
Ele ficou em observação no
hospital Copa Star, em Copacabana, mas foi liberado
ontem. Antes, Slater publicou
uma foto nas redes sociais em
que aparece acamado. “Então é isso...eu peguei sinusite
e H1N1”, escreveu.
LL

PSG admite vender Neymar
LLO Barcelona pode ter mais
facilidades para contratar
Neymar. É que, de acordo
com o jornal Le Parisien, o
Paris Saint-Germain já avalia que ficar no ‘zero a zero’ é
uma boa. O time francês está disposto a reduzir o pedido de 300 milhões de euros
(R$ 1,3 bilhão) para 222 mi-

lhões de euros (R$ 967 milhões), justamente o valor
pago pelo PSG para contratar o craque brasileiro em
2017. Assim, os franceses
não teriam lucro, mas também não sairiam no prejuízo. Pesa a favor da negociação o fato de que Neymar já
demonstrou querer sair.

O MILAN foi excluído da
Liga Europa por descumprir as regras de flair play
financeiro. O time italiano
foi punido pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), e não
poderá jogar nenhum torneio europeu na temporada de 2019/2020. O Torino
deve herdar a vaga.

LLDANIEL ALVES tem o desejo de atuar no futebol
inglês. Segundo o jornal
The Sun, o lateral-direito brasileiro, que se despediu do Paris Saint-Germain na última semana,
está no aguardo de propostas de algum clube
da Terra da Rainha.

OS ESTADOS Unidos venceram a França por 2 a 1
e garantiram vaga na semifinal da Copa do Mundo Feminina. A vitória
contra as anfitriãs saiu
com dois gols da craque
Megan Rapinoe. A adversária será a Inglaterra, terça-feira.

REVELAÇÃO do futebol
brasileiro, o lateral-esquerdo Renan Lodi, de 21 anos,
vai trocar o Athletico-PR
pelo Atlético de Madrid.
Ele despertou a atenção do
técnico Diego Simeone. A
transferência deve render
cerca de 25 milhões de euros
(R$ 109 milhões) ao Furacão.
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A GATA DA HORA
LLISABEL GUEDES é um espetáculo da cabeça aos pés. Rubro-

negra de coração, a gata desperta paixões em Marechal
Hermes e faz de tudo: é modelo, atriz de teatro e se amarra em
dança. Confira mais sobre ela no Instagram: @_isaguedes1.
Gatas, mandem foto e fone para agatadahora@meiahora.com

