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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

Fla, Flu e Vasco são sorteados
Os clubes do Rio já sabem
quais serão seus adversários
na terceira fase da Copa do
Brasil no início de junho. O
Fluminense pegou uma pedreira: o Bragantino, sendo
que fará o jogo de volta em
Bragança Paulista. Já o Flamengo terá pela frente o Coritiba, enquanto o Vasco vai
encarar o Boavista, de Saquarema. Fla e Vasco farão o segundo duelo em casa. Veja os
outros confrontos: Santos x
Cianorte-PR, Bahia x Vila Nova-GO, Palmeiras x CRB, São
Paulo x 4 de Julho-PI, Ceará
x Fortaleza, Grêmio x Brasiliense,América-MG x Criciúma, Athletico x Avaí, Atlético-MG x Remo, Corinthians x
Atlético-GO, Internacional
L
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x Vitória, Cruzeiro x Juazeirense-BA e Chapecoense x
ABC-RN. Quem avançar embolsará mais R$ 2,7 milhões
e estará nas oitavas de final,
quando um novo sorteio definirá os novos duelos.
TV BAND / REPRODUÇÃO

Felipe assume o Bangu
Ex-craque deVasco,Flamengo
e Fluminense, o ‘Maestro’ Felipe Loureiro é o novo técnico do
Bangu e assumirá o comando
somente após a última rodada
do Carioca. Felipe fez cursos de
Gestão Esportiva na Universidade do Futebol e tirou as licenças A e B da CBF Academy e
L

estagiou no Flamengo, Fluminense,Palmeiras eVasco.Seu último trabalho foi como coordenador técnico da Ponte Preta em
2019.A única experiência como
treinador foi em 2017, após três
derrotas, três empates e apenas
uma vitória com o Tigres,de Xerém, no Cariocão daquele ano.

AMANDA SOUZA elevou o seu nível de ousadia nas redes so-

ciais. Sem filtro e sem censura, a morenaça, que já faturava
mais de R$ 80 mil com a venda de nudes no ‘Close Friends’,
agora promete dar o que falar no seu perfil no ‘Only Fans’.
“Ali vou mostrar meu lado mais quente”, avisa a beldade.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

