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de primeira

LLO AMISTOSO DE HOJE ENTRE O BENFICA,
DE PORTUGAL, E O ANDERLECTH, DA BÉLGICA, MARCARÁ O FIM DA CARREIRA DO ATACANTE JONAS, aos 35 ANOS. ELE DEFENDEU
OS ÁGUIAS POR CINCO TEMPORADAS
Arquivo pessoal

Reprodução de TV

Polícia investiga o Cruzeiro
A polícia mineira cumpriu
ontem 16 mandados de busca e apreensão, no âmbito
da Operação Primeiro Tempo, em endereços ligados ao
Cruzeiro, incluindo as casas
do presidente, Wagner Pires,
e do vice de futebol, Itair Machado (foto). Os agentes estiveram também na sede administrativa do clube e na sede
da torcida organizada Máfia Azul. Computadores, documentos e celulares foram
apreendidos. A polícia disse
que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude e
apropriação indébita, envolvendo a venda de jogadores.

LL

O ZAGUEIRO Durval, de 38 anos, não deverá continuar
no Sport para o restante da temporada. O jogador, que
foi campeão da Copa do Brasil de 2008 pelo Rubro-Negro
de Recife e da Libertadores de 2010 pelo Santos, recupera-se de lesão no joelho. Segundo o defensor, sua ideia é
encerrar a carreira. “Acho que chegou a hora de parar”.

LL

LLO EVERTON, da Inglaterra, está disposto a
pagar R$ 153 milhões
para tirar o atacante
Malcom do Barcelona,
da Espanha. O Milan,
da Itália, também tem
interesse no brasileiro.

LLPOR CAUSA de um problema lombar, o meia-atacante Rodriguinho, do
Cruzeiro, terá que passar
por uma cirurgia na sextafeira. A Raposa não determinou quando o jogador
poderá voltar aos campos.

A GATA DA HORA
LLLELÊ BANDIDA já roubou os corações de muitos seguidores nas

redes sociais. Fora da lei, a musa tricolor cometeu o seguinte
‘crime’: ser toda boa dos pés à cabeça! Lelê já brilhou na coluna
outras vezes e no Instagram aparece como @lelebandida
Gatas, mandem foto e fone para agatadahora@meiahora.com

