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A GATA DA HORA
MARCOS MELLO/DIVULGAÇÃO

Cuca deixa a semi-intensiva
O mundo do futebol teve
uma boa notícia na tarde de
ontem. O técnico Cuca, do
Santos, que está internado há
uma semana em decorrência
da Covid-19, deixou a unidade semi-intensiva e foi transferido para o quarto. Mesmo
com a evolução, o quadro de
Cuca ainda inspira cuidados,
já que ele é cardiopata.Ao longo da semana, o treinador teve pequenas dificuldades para
respirar. Ainda não há previsão de alta. O Santos, time de
Cuca, passa por um surto de
Covid. Além do treinador, 11
jogadores testaram positivo
para a doença, além de outros
membros da comissão técnica.

LL

Daniel Castelo Branco

to bem como pirar o cabeção da rapaziada. Apreciem sem moderação as
belas curvas da musa, que
é bailarina, torce pelo
Mengão e mora na
Abolição. Ela é tão
perfeita que até rimou. No Insta, você
poderá encontrá-la como @natalymoraees.
Gatas, mandem fotos e fone para
agatadahora@meiahora.com

São Caetano levou W.O.
LLCom quase seis meses de salários atrasados, os jogadores
do São Caetano não entraram
em campo na tarde de ontem,
contra o Marcílio Dias,em Itajaí, pela Série D do Brasileirão.
O elenco sequer viajou para

Santa Catarina e perdeu por
W.O. Como foi a primeira punição,deve ser computada apenas a derrota por 3 a 0 e multas.
O São Caetano é lanterna do
Grupo 8. Já o Marcílio pulou
para a vice-liderança.

LLA PORTUGUESA-RJ v e n ceu ontem o Bangu, por 3 a
0, em Moça Bonita, pela 12ª
das 14 rodadas do Grupo A7
da Série D, gols de Marcão,
Douglas Skillo e Adriano. O
G-4 tem Ferroviária (26), Cabofriense (25), Mirassol (22) e
Portuguesa (19). Já o Bangu
parou nos 16.

LLRenato Kayzer, cria do
Vasco e que estava no
Atlético-GO, fez ontem o
gol da vitória do Athletico-PR, por 1 a 0, sobre o
Goiás, em Goiânia. Já o
Esmeraldino está há 11
jogos sem ganhar, 10 deles sob comando do técnico Enderson Moreira.

O VOLTA REDONDA f e z
ontem as pazes com a vitória. Com gols de João
Carlos, Hiroshi e Alef
Manga, o time bateu o
Ypiranga-RS por 3 a 2, fora de casa, pela Série C.
A três rodadas do fim, o
Voltaço está cinco pontos
acima do Z-2.

LLPepe, de 85 anos, foi internado na sexta-feira, em São
Paulo, diante do diagnóstico de Covid-19. Segundo
maior artilheiro da história
do Santos, com 405 gols em
750 partidas, o Canhão da Vila não apresenta quadro de
sintomas graves, de acordo
com a família.

LL

Nátaly Moraes sabe mui-

