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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

Técnico Cuca pega Covid-19
Cuca foi diagnosticado com
Covid-19. O técnico do Santos teve mal-estar e dor de cabeça durante o treinamento
de ontem, véspera do duelo
com o Red Bull Bragantino,
hoje, às 18h15, em Bragança
Paulista, pelo Brasileiro. Após
se submeter a exames clínicos,
tomografia e um novo teste de
Covid-19 no Hospital Beneficência Portuguesa, Cuca foi
encaminhado com o quadro
estável para o Hospital Sírio
Libanês, em São Paulo, onde
ficará em observação e isolamento. Há certa preocupação
médica por conta da recente
cirurgia cardíaca que Cuca foi
submetido, no fim de 2018.
LL

Messi brilha e Barça goleia
LLInspirado, o atacante Lionel Messi foi o protagonista
no ‘atropelo’ do Barcelona sobre o Betis por 5 a 2, ontem, no
Nou Camp, pela nona rodada
do Espanhol. O camisa 10 começou a partida no banco,mas

entrou no intervalo e não decepcionou: marcou duas vezes
e ainda participou diretamente dos gols de Dembélé, Pedri e
Griezmann,que ainda desperdiçou um pênalti.O Barça tem
apenas 11 pontos em sete jogos.

LLO VOLTA REDONDA empatou com o Criciúma-SC em
0 a 0, na tarde de ontem, no
estádio Luso-Brasileiro, pela 14ª das 18 rodadas da fase de grupos da Série C do
Brasileiro, e reduziu a chance de terminar no G-4. Uma
posição acima do Z-2, o foco
é fugir da degola.

LLO BANGU levou gol nos
acréscimos e perdeu por
2 a 1 para a Cabofriense,
ontem, no Correão, pela
11ª das 14 rodadas da fase de grupos da Série D.
A Cabofriense está quase classificada e o Bangu
segue fora do G-4, mas
com chances.

Roberta Helena reapareceu deslumbrante para delírio da
LLA PORTUGUESA-RJ g o leou ontem o vice-lanterna Nacional-PR, em
Rolândia, por 5 a 0, pela
11ª rodada da Série D, subiu para o quinto lugar e
igualou a pontuação do
Bangu (16). Os gols foram marcados por Adriano (3), Chay e Muniz.

LLMédico de Maradona,
Alfredo Cahe está muito
preocupado com a saúde do
ex-craque, que tem sinais de
abstinência de álcool e “episódios de confusão mental”,
três dias após cirurgia para
drenar pequena hemorragia
no cérebro. “Precisamos segurar o touro pelos chifres”.

galera. A beldade, que é uma das lindíssimas modelos do
site Bella da Semana, confessou em sua entrevista ao portal
que já transou dentro de um táxi, no mar durante uma intensa tempestade, no banheiro masculino e até mesmo na
sauna. Ou seja, com essa deusa não tem mesmo tempo ruim.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

