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PSG relaciona Ney pra jogo
Cercado de expectativas,
Neymar foi relacionado para o jogo do Paris Saint-Germain hoje, às 12h30 (de Brasília), contra o Strasbourg, pelo
Campeonato Francês. A imprensa francesa acredita que
o brasileiro não será bem recebido pelos torcedores do próprio PSG, que prometem protestar — nos últimos meses,
Neymar fez de tudo para trocar o clube pelo Barcelona. Ele
não defendia o PSG desde 11
de maio. E teve uma lesão no
tornozelo direito, que, inclusive, o tirou da Copa América.

LL

Quatro jogaços no Inglês
LLO Campeonato Inglês retorna hoje, depois da parada para as eliminatórias da Eurocopa e amistosos das seleções, e o
Liverpool entra em campo às
8h30 (de Brasília) com a missão
de seguir na liderança da competição. O adversário é o Newcastle, em casa. O desfalque é o
goleiro brasileiro Alisson, que

está com uma lesão muscular. O time de Roberto Firmino e do egípcio Salah soma 12
pontos em quatro jogos, dois a
mais que o vice-líder Manchester City (10), que visita o Norwich, às 13h30. Ainda hoje, o
Chelsea pega o Wolverhampton fora de casa,e o Tottenham
recebe o Crystal Palace.

A ASSEMBLEIA Legislativa
de Alagoas aprovou a mudança do nome do estádio
Rei Pelé, em Maceió, para
Rainha Marta. A craque, alagoana e torcedora do CSA,
é seis vezes melhor do mundo. O projeto agora precisa
ser aprovado pelo governador Renan Filho (MDB).

LLMBAPPÉ está na mira
do Barcelona, segundo
o jornal espanhol Mundo Deportivo. O craque
francês do PSG agrada
a todos na diretoria do
Barça, ainda mais por
ser jovem: tem apenas
20 anos. Ele venceu a Copa do Mundo de 2018.

O SANTOS chegou a um
acordo com o ex-zagueiro Fabiano Eller,
que aceitou, na Justiça do Trabalho, receber
uma dívida de R$ 3,2
milhões em 20 parcelas. Eller jogou no Peixe nas temporadas de
2008 e 2009.

A ARGENTINA v e n c e u a
França ontem, por 80 a
66, e está na final da Copa do Mundo de Basquete, na China. A decisão
será amanhã, contra a Espanha, às 9h (horário de
Brasília). A seleção espanhola venceu a Austrália
na semifinal (95 a 88).
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a gata da hora
LLLARISSA OLIVEIRA é estudante de teatro, atriz e modelo.

Nas horas vagas, destrói os corações dos marmanjos por aí. A
gata é carioca e rubro-negra, e está confiante numa vitória
do Mengão hoje! Veja mais lá no Insta @oliveiralarix
Gatas, mandem foto e fone para agatadahora@meiahora.com

