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de primeira

LLAPÓS ANUNCIAR A SUA APOSENTADORIA
EM JUNHO, O AGORA EX-JOGADOR CARLOS
ALBERTO, DE 34 ANOS, ESTREOU ONTEM
COMO COMENTARISTA DO FOX SPORTS.
SEU ÚLTIMO CLUBE FOI O BOAVISTA
Cristiano Hoeltz/Divulgação

Reprodução /Twitter do Barcelona

Barça apresenta Neto hoje
Segundo goleiro brasileiro
a defender o Barcelona, da
Espanha, na história (o primeiro foi Jaguaré Bezerra,
ex-Vasco, em 1931), Neto será apresentado oficialmente
hoje pelo clube catalão.“Meu
objetivo pessoal é ganhar tudo. Sou uma pessoa que adora vencer. Quando você vem
para um time como o Barcelona, você só pode pensar em
vencer cada partida”, disse o
jogador, que desembarcou
ontem na Catalunha. Revelado pelo Athletico-PR, Neto
estava há dois anos no Valencia e chega para ser reserva
do alemão Ter-Stegen.
LL

A FEDERAÇÃO CARIOCA confirmou ontem que os dois jogos das semifinais do primeiro turno do Estadual da Série B2
(Terceira Divisão) serão disputados no próximo domingo (14),
às 15h. No Estádio do Trabalhador, o Pérolas Negras vai jogar
pelo empate contra o Barra Mansa. Já no Alzirão, o Maricá
entrará com a mesma vantagem diante do Rio São Paulo.

LL

LLEX-INTERNACIONAL, o
atacante uruguaio Jonatan Alvez acertou o
seu retorno ao Barcelona de Guayaquil, do
Equador. Ele ficará no
clube emprestado por
um ano e meio.

LLPELA SÉRIE D, ontem, no
duelo da volta das oitavas
de final, o Boavista-RJ foi
a Santa Catarina e acabou
eliminado pelo Brusque,
que venceu por 3 a 0. No jogo da ida, em Bacaxá, houve empate em 1 a 1.

A GATA DA HORA

LLSUELEN ROSA é tão bela quanto uma flor do campo. Dona

de curvas generosas, a diva exala sensualidade e deixa tudo
quanto é marmanjo sem rumo. No Instagram, a bela modelo
gremista te faz perder o sono como @rosaasuelen
Gatas, mandem foto e fone para agatadahora@meiahora.com

