14

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 22/12/2020

A GATA DA HORA
ARQUIVO PESSOAL

Mãe de R-10 no CTI com Covid
Reprodução/Instagram

O ex-craque Ronaldinho
Gaúcho revelou ontem que
sua mãe, Dona Miguelina,
de 71 anos, está internada no
CTI (Centro de Tratamento
Intensivo) do Hospital Mãe
de Deus, em Porto Alegre,
com Covid-19. “Queridos
amigos, minha mãe está
com Covid e estamos na luta para que ela se recupere
logo. Ela está no centro de
tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados.
Agradeço desde já as orações, as energias positivas e
o carinho de sempre. Força,
mãe”, compartilhou o ex-jogador em sua conta oficial
no Twitter e no Facebook.
LL

Rafaela fora da Olimpíada
Atual campeã olímpica da
categoria até 57kg de Judô, a
brasileira Rafaela Silva está fora das Olimpíadas de Tóquio,
em 2021. Pega no exame antidoping (fenoterol) durante
os Jogos Pan-Americanos de

Lima, em 2019, a atleta foi punida com dois anos exclusão
do esporte e entrou com um
recurso na Corte Arbitral do
Esporte (CAS), mas não conseguiu reduzir a pena em última instância.

LLOTÉCNICO A m é r i c a M i neiro (vice-líder da Série
B), Lisca questionou o gol
anulado pela árbitra Edina
Alves Batista, em marcação do assistente, no finzinho do 2 a 2 com a líder
Chapecoense, domingo:
“As imagens mostraram
que a posição era legal”.

LLO PILOTO DE F-1 L e w i s
Hamilton foi escolhido
pela BBC como o esportista do ano, repetindo o
feito de 2014. O britânico
é heptacampeão da F-1.
“Tem sido um ano incomum. Por favor, tentem e
sejam positivos neste período difícil”, disse.

LL

o Corinthians e n t r o u
em campo ontem, diante do Goiás, com o nome
de Luiz Eduardo, de 11
anos, na camisa de todos
os jogadores. O garoto recentemente deu forte depoimento sobre discriminação racial viralizou nas
redes sociais.

LL

A apresentadora Renata Fan teve crise de choro no
Jogo Aberto, da Band, ontem, ao ver imagens da despedida de D’Alessandro do
Inter-RS, no sábado: “Sempre falei que quando caiu
(para a Série B), eu não choraria mais no programa. Mas
é um choro bom esse”.

LL

Thay Veríssimo já deu mostras de que vai deixar geral baban-

do nas praias cariocas por causa do seu corpo cheio de curvas. Sempre sexy, a musa fitness pretende lançar em breve
uma plataforma exclusiva para a venda de seus conteúdos
mais picantes. Babe por ela no Instagram @thay.verissimo.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

