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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

PSG quer muito Sergio Ramos
Divulgação Uefa

Ídolo do Real Madrid, da Espanha, o zagueiro Sergio Ramos logo ficará livre para assinar um pré-contrato com
outros clubes. Ciente disso,
o Paris Saint-Germain, da
França, já está ligado. De acordo com o programa de TV El
Chiringuito de Jugones, do canal Mega, a equipe francesa
irá oferecer um “cheque em
branco” para seduzir o xerifão espanhol de 34 anos. Ainda durante o mesmo programa, o comentarista Cristóbal
Soria, que já trabalhou com o
defensor quando era dirigente do Sevilla, afirmou que “há
80% de chances de Sergio Ramos deixar o Real”.
LL

Salah pega a Covid-19
LLMohamed Salah, atacante do
Liverpool,da Inglaterra,testou
positivo para o novo coronavírus enquanto estava concentrado com a seleção do Egito.
A informação foi publicada na
rede social da federação. O jo-

gador estava concentrado para
o compromisso de hoje contra
a seleção de Togo, pelas Eliminatórias da Copa Africana das
Nações.Segundo a nota oficial,
Salah está assintomático e foi
isolado do resto da equipe.

O VOLTA REDONDA e nt r a
em campo hoje, às 16h, no
Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ypiranga em compromisso válido pela 15ª das
18 rodadas da Série C do Brasileirão. O Voltaço é o oitavo
colocado do Grupo B, com
apenas três pontos acima da
zona do rebaixamento.

LLPELA SÉRIE D, a
Cabofriense fez 7 a 0 no Nacional-PR, ontem, e se garantiu com uma rodada
de antecipação na segunda fase. A equipe lidera
o Grupo 7, com 25 pontos. Hoje ainda tem Bangu x Portuguesa da Ilha,
às 15h, em Moça Bonita.

LL

O FIGUEIRENSE demitiu
ontem o técnico Elano,
um dia após a ‘sapatada’ de 3 a 0 para o Vitória, em jogo da 21ª rodada da Série B. Para a vaga
de Elano, a diretoria contratou Jorginho, ex-comandante do Juventus,
de Jaraguá do Sul.

LL

O CHILENO Eduardo Vargas foi relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para
fazer a sua estreia pelo Atlético Mineiro, hoje, contra o
Corinthians, em São Paulo.
A expectativa é que o novo
atacante do Galo, que por
aqui já foi do Grêmio, seja titular diante do Timão.

LL

Thamires Navarro é deslumbrante ‘sim’ ou ‘com certeza’? O

pobre estagiário quase teve um treco com a foto da beldade, que é musa do Corinthians. Com ela é assim: eita atrás
de eita! Quer babar ainda mais e ficar de queixo no chão?
Acesse o Instagram @thaminavarroficial e aproveite.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

