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LLCazares cometeu mais um ato de indisciplina e será punido pela diretoria do
Atlético-MG. O meia equatoriano chegou com mais de uma hora de atraso
ao treino de ontem, na Cidade do Galo
ARQUIVO PESSOAL

Neymar vai de vaias à glória
LLOntem, diante do Strasbourg,
pelo Campeonato Francês,
Neymar foi titular pela primeira vez na temporada de
2019/20. A cada toque na bola, era muito vaiado. A principal torcida organizada do seu
time, o PSG, exibia faixa criticando o pai do atacante —“Sr.

Neymar,venda seu filho naVila Mimosa”. Nos acréscimos, o
camisa 10 marcou de voleio o
único gol do jogo: 1 a 0.“É triste,
mas sei que a partir de agora será como jogar todo jogo fora de
casa”,disse Neymar,que queria
voltar para o Barcelona, mas a
negociação melou.

Firmino tem dia de garçom
O Liverpool venceu ontem o
Newcastle por 3 a 1, com gols
de Salah e Mané, duas vezes.
Entretanto, o grande destaque
da partida foi o brasileiro Roberto Firmino, que deu duas
assistências, sendo uma delas
uma pintura de letra. Com esse resultado, os Reds seguem
com 100% de aproveitamen-

to e na liderança do Campeonato Inglês,com 15 pontos.Os
outros jogos de ontem foram:
Norwich City 3x2 Manchester
City, Tottenham 4x0 Crystal
Palace,Manchester United 1x0
Leicester City, Wolverhampton 5x2 Chelsea, Brighton 1x1
Burnley e Sheffield United 0x1
Southampton.

VINICIUS JUNIOR, depois
de ter sido elogiado pelo técnico Zidane, deu uma assistência na vitória de ontem
do Real Madrid sobre o Levante, por 3 a 2. O passe do
jovem brasileiro foi para o
compatriota Casemiro marcar. Benzema marcou os outros dois gols dos galáticos.

LLO BARCELONA g o l e o u
ontem o Valencia por 5
a 2. Com gols de Piqué,
De Jong, Fati, de apenas
16 anos, e Suárez, duas
vezes. O garoto chegou
ao seu segundo gol em
apenas três jogos como
profissional e é uma das
maiores joias do Barça.
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O BAHIA iniciou ontem
uma campanha de combate à homofobia no futebol. Um vídeo foi lançado nas redes sociais
exaltando que o clube
não tolera atos homofóbicos e as bandeirinhas
de escanteio no jogo de
hoje serão simbólicas.

LL

A PARTIDA entre Londrina
e Coritiba, ontem, pela Série
B do Campeonato Brasileiro, terminou em confusão.
Após o apito final com virada do Tubarão para cima do
Coxa por 2 a 1, os jogadores
do Alviverde foram para cima de um dos gandulas e iniciaram o empurra-empurra.
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LLBRUNA JAPY ficou um espetáculo de vermelho! A gata,

tricolor apaixonada, é passista da Nilce Fran, da Portela, e
musa da escola de samba Rosa de Ouro. Ela nos contou que
já se prepara para o Carnaval! Veja mais no @japy_bruna
Gatas, mandem foto e fone para agatadahora@meiahora.com

