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A FILA ANDOU

Whindersson
não é sonso
e beija muito.
Sabe quem?
BABADO

O MAIS LIDO DO RIO
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PAULA OLIVEIRA / GSHOW

PARCEIRO DE ANA MARIA BRAGA POR MAIS DE 20 ANOS

BAIXADA
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Motorista de
aplicativo é
morto dentro
do carro
ZONA NORTE

Morre o ator Tom Veiga, intérprete do Louro José. ‘Eita nóis’, vai
ser difícil não ter mais você, o companheiro que encheu nossas
manhãs de alegria, esperança, coragem e fé numa vida melhor

BOTARAM NA RODINHA
Fla perde dois pênaltis
e leva uma surra do
São Paulo por 4 a 1

5

Baleado
ao tentar
roubar duas
policiais

ESFAQUEADO 6

ESPORTES
LUCIANO BELFORD

‘O Tom era um
menino de sorriso
solto, sempre
alegre, com humor
único e talentoso
demais’

TODOS OS
LOUROS
PARA
JOSÉ
Francês nega
versão de
garoto de
programa
ZONA OESTE

l

VASCÃO EMPATA EM 1 A 1 COM GOIÁS E SAI DO Z-4

5

Duas pessoas
levam tiro
em assalto
a ônibus
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO

JORNALEIRO JORNALISTA

LOTERIA$

TENHO 51 anos
e sou jornaleiro há
20. Antes de ser
jornaleiro, fui entregador. Na minha
profissão, gosto de
atender o público.
Moro no Centro,
torço pelo Vasco da
Gama e, nas horas
vagas, gosto de tomar um chope e ir
à praia. No MEIA
HORA, gosto de
ler a parte policial.
ANTÔNIO
ROBERTO —
Cinelândia

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA:

MEGA-SENA concurso 2314
31/10/2020

L

06 07 28 42 45

DUPLA-SENA concurso 2151
31/10/2020

QUINA concurso 5405
31/10/2020

49

Sena: 1 (R$ 53.047.796,53)

18

43

46

47

79

Quina: acumulou (R$ 2.255.434,15)
Quadra: 72 (R$ 6.435,34)
Terno: 4.702 (R$ 148,18)
Duque: 109.478 (R$ 3,50)

Quina: 105 (R$ 41.171,63)
Quadra: 7.551 (R$ 817,87)
TIMEMANIA concurso 1557
31/10/2020
AMERICANO/RJ

04 19 27 49 52 56 79
DIA DE SORTE concurso 376
31/10/2020
Mês da Sorte: Março

07 09 10 13 20 22 25

FEDERAL concurso 5510
31/10/2020
Número

Prêmio

Os funcionários do Centro Social
Comunitário do Largo da Batalha
solicitam a poda de uma árvore
gigantesca na Rua Camilo Pereira
147. Ela está esbarrando nos fios.
Marcos Andrade
Por e-mail

L

Aponte a câmera do seu celular
e confira a edição digital do
MEIA HORA multimídia

O QUE BOMBA
NA INTERNET
MOTORISTA DE APLICATIVO É
MORTO DURANTE ASSALTO.
PÁGINA 4

DUAS PESSOAS BALEADAS EM
ASSALTO A ÔNIBUS. PÁGINA 5
ANITTA SE VESTE DE KIM KARDASHIAN NO HALLOWEEN.
PÁGINA 20
Leia mais no site www.meiahora.com

21 28 32 41 46

48

Sena: acumulou (R$ 394.575,61)
Quina: 9 (R$ 4.648,38)
Quadra: 366 (R$ 130,63)
Terno: 7.136 (R$ 3,35)
2º SORTEIO

1º 032752

R$ 500.000,00

08 10 15 35 38

2º 002821

R$ 27.000,00

Sena: Não houve ganhadores

3º 055415

R$ 24.000,00

Quina: 9 (R$ 4.183,55)

4º 018658

R$ 19.000,00

Quadra: 468 (R$ 102,16)

5º 056902

R$ 18.329,00

Terno: 8.708 (R$ 2,74)

CARTA DO LEITOR

Poda de árvore no
Largo da Batalha

1º SORTEIO

39

INDICADORES

Falta policiamento
em Santíssimo
Arrastões estão ocorrendo na Av.
Santa Cruz, na altura de Santíssimo. A situação está ficando cada
vez pior e não vemos nenhum policiamento na região. Socorro!
Anônimo
Santíssimo

L

POUPANÇA: 0,1159%
(HOJE)
DÓLAR: R$ 5,7373 (C);
R$ 5,7379 (V) - 30/10/20
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

CADÊ VOCÊ

Engarrafamento em Rua no Recreio tem
frente a shopping
iluminação precária
Todo dia, na hora do rush, há engarrafamento de ônibus em frente
ao BarraShopping. Cadê a Guarda
Municipal para ajudar?
Gabriel Passos
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

L

A Rua Ivo Borges está mal iluminada. Os poucos postes não funcionam bem. Já reclamamos, mas
a Rioluz nada fez.
Roberta Almeida
Por e-mail

L

TAIS CRISTINA
ROCHA GOMES
tem atualmente
22 anos. Ela
desapareceu em
3 de outubro de 2012, no bairro de
Guaratiba (Zona Oeste do Rio), após
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337
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GERAL
L TRISTEZA

Luto na televisão
Intérprete do Louro José, Tom Veiga foi encontrado morto na sua casa, na Barra
ator TomVeiga,de 47 anos,
foi encontrado morto em
sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ontem.
Ele interpretava um dos personagens mais carismáticos da televisão brasileira, o Louro José, que
fazia a alegria dos telespectadores ao lado da apresentadora Ana
Maria Braga no programa Mais
Você, da TV Globo.
No Instagram, Ana Maria lamentou a morte do intérprete do
Louro José. “Perdi meu parceiro
de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de
sorriso solto, sempre alegre, com
um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos
pegou mais uma vez de surpresa
e me deixou completamente sem
chão. O momento agora é de oração”, escreveu a apresentadora.
Tom trabalhava com Ana Maria desde 1996. Ele era assistente
de estúdio no programa Note e
Anote,da Record TV,quando surgiu a ideia de ter um boneco na
atração. “Precisava ser um bicho
que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro,
porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação,
decidimos pelo papagaio”, lembrou a apresentadora em entrevista ao Memória Globo.
Um dia,Ana Maria viu o colega
brincando de boneco com os amigos e o convidou para interpretar o
personagem.E foi neste momento
que o Louro José nasceu.Em 1999,
a apresentadora e Tom foram contratados pela Globo para o Mais
Você.“O Louro José é encrenqueiro, rabugento, galanteador, mas é
muito divertido,inteligente.Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu
dou risada com o Louro”,explicou
Tom ao Memória Globo.

REPRODUÇÃO

O

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

TomVeigatinha47anos.OatortrabalhavacomAnaMariaBragadesde1996.‘Perdimeuparceirodetododia,meuamigo,meufilho’,postouela

Casamento durou oito meses
Por alguns momentos, a vida
privada de Tom Veiga tomou
uma proporção grande. O ator
foi casado com Alessandra Veiga por cerca de 20 anos, quando
decidiu fazer uma tatuagem em
homenagem à esposa. Ao postar
a fotografia do resultado no Instagram,Alessandra criticou o desenho. Os internautas passaram

L

a zombar da tatuagem. Logo depois, Tom Veiga decidiu apagar a
conta na rede social.
Dois anos após o divórcio, o
ator casou com Cybelle Hermínio
Costa. O casal se separou recentemente, após oito meses de união.
Segundo a colunista Fábia Oliveira,do jornal O Dia,Tom estava deprimido por causa da separação.

‘Estamos de coração partido’
L Várias celebridades lamentaram a morte de Tom Veiga
nas redes sociais. Uma delas
foi Ana Furtado, que já trabalhou ao lado de Louro José no Mais Você em diversas
ocasiões e postou uma homenagem ao ator no Instagram.
“Trouxe alegria e momentos
memoráveis para a televisão

brasileira com o nosso eterno
e icônico Louro José”, escreveu a apresentadora.
O perfil oficial da TV Globo no Instagram também fez
uma postagem sobre a morte de Tom Veiga. “Estamos
de coração partido. Nossos
sentimentos aos familiares e
amigos”, publicou.
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POLÍCIA
L NA BAIXADA

Morto durante assalto
Família de motorista diz que ele foi baleado por ladrão que se passou por passageiro
FOTOS REPRODUÇÃO

L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

família do motorista de
aplicativo encontrado
morto dentro do seu carro no Jardim Noya, em São João
de Meriti, na Baixada Fluminense,sábado,diz que ele foi assassinado durante um assalto. Segundo
irmã da vítima, Jaime Roberto da
Silva Ribeiro,de 35 anos,foi baleado na cabeça por um ladrão que se
passou por passageiro.O crime teria acontecido por volta das 4h30.
“Ele pegou um passageiro em
São João, em direção a Belford
Roxo, quando aconteceu o assalto. O assaltante levou o celular e
a carteira dele. Só deixou a habilitação”, contou a irmã de Jaime,
que preferiu não se identificar.
Muito abalada, a familiar afirmou que o irmão, que faria 36
anos no dia 20 de dezembro,preferia trabalhar do fim da tarde até de
madrugada, sempre começando
a dirigir por volta das 16h. O carro que ele usava era alugado. Pelo
horário do crime, ela acredita que
Jaime, provavelmente, estaria fazendo a última corrida do dia. A
família só ficou sabendo da morte
dele por volta das 14h de sábado.
“Pela manhã, a gente ficou
preocupado porque ele não havia chegado em casa. Ligamos Jaime Roberto (foto menor) foi encontrado morto dentro do carro que usava para trabalhar como motorista de aplicativo
para várias pessoas e nada. Até
que conseguimos localizar o
carro pelo rastreador. Quando chegamos ao local, a polícia
estava lá e o corpo já havia sido mandado para o IML”, disse L Jaime deixou três filhos — uma um deles especial. Ele tinha o so- L A irmã de Jaime contou que crianças, como você faz sema irmã, bastante emocionada. adolescente de 12 anos e duas nho de comprar uma casa para ele era bastante ligado à mãe. pre e ainda falou: ‘Mãe, cuida
A morte de Jaime é investi- crianças, uma menina de 7 anos morar com os filhos.
Pelo seu perfil no Facebook, dos meus filhos’”, escreveu.
gada pela Delegacia de Homi- e um menino de 5 anos. Ele mo“O meu irmão era muito tra- ela postou um poema sobre
Amigos do motorista
cídios da Baixada Fluminense rava em Engenheiro Pedreira, em balhador e alegre, todo mundo saudade em homenagem ao também prestaram home(DHBF). “A perícia foi feita no Japeri, com a mãe, o pai, os filhos, conhecia ele. Ele sempre cui- filho. “Que saudade, filho. nagens a ele nas redes solocal e no veículo. As diligên- um irmão,a esposa do irmão e um dou dos filhos, que eram muito Você faz tanta falta pra mim. ciais. Um deles comparcias seguem para tentar iden- sobrinho recém-nascido.
apegados a ele”, lamentou a ir- Ainda ontem você me deu tilhou um vídeo com um
tificar a autoria do crime”, inO motorista era o segundo mã, que disse que ainda não sa- o último beijo de despedi- momento descontraído de
formou a Polícia Civil.
mais velho entre sete irmãos, be quando será feito o enterro. da, brincou comigo e com as Jaime ao volante.

A

‘Era muito trabalhador e alegre’ Homenagens nas redes sociais
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POLÍCIA
L MEDO NO TRANSPORTE PÚBLICO

RAPIDINHA...

Dois feridos em
assalto a ônibus
As vítimas foram baleadas durante ataque
a coletivo em avenida da Zona Oeste
m assalto a um ônibus
terminou com duas
pessoas baleadas na
Zona Oeste do Rio, na manhã
de ontem. Segundo relatos de
testemunhas, o ataque ao coletivo da linha 864 (BanguCampo Grande) aconteceu
em frente ao Colégio Eterj,
na altura de Santíssimo.
Em nota, a Polícia Militar
informou que policiais do 40º
BPM (Campo Grande) foram
acionados para a ocorrência,
na Avenida Santa Cruz. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Rocha
Faria, em Campo Grande.
Os feridos foram levados
para a unidade de saúde pelo
próprio motorista do ônibus.
No local, os outros passageiros
desceram abalados do veículo,
que estava cheio.
Uma das vítimas é Reginaldo Teixeira dos Santos, de 51
anos, que está em estado gravíssimo. A outra pessoa ferida
no assalto é Raphaela Cardoso
da Silva, de 23. Ela levou um tiro de raspão no rosto.
A Rio Saúde informou
que as vítimas deram entrada
no Rocha Faria por volta das
7h50. O homem foi atingido
no peito e passou por cirurgia.
Já a mulher teve ferimento leve
no rosto, passou por exames e
sutura e teve alta.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

U

Testemunhas ouvidas
De acordo com informações da 35ª DP (Campo Grande), as investigações estão em
andamento para apurar as circunstâncias do fato. Os agentes

As vítimas foram levadas pelo motorista do ônibus para hospital

realizam diligências para auxiliar na identificação da autoria do crime. Testemunhas
estão sendo ouvidas e os policiais aguardam a recuperação
das vítimas baleadas para que
também possam ser ouvidas.
Nas redes sociais, muitas
pessoas se mostraram indignadas com a violência no Rio.

“Muito triste saber que não temos nem direito de ir e vir de
nenhum lugar”, lamentou uma
internauta. “Lamentável, sempre tem assalto nos ônibus da
linha Campo Grande”, escreveu uma moradora da região.
Outro internauta reforçou:
“Estamos desesperados com
tanta violência”.

Baleado ao tentar roubar PMs
Um homem foi baleado ao
tentar assaltar duas policiais
militares na Rua Parima, em
Parada de Lucas, na Zona
Norte do Rio, na noite de sábado. Segundo a corporação,
dois bandidos armados desembarcaram de um veículo e anunciaram o roubo do
carro onde estavam as PMs.

L

Ainda de acordo com a Polícia
Militar, uma das policiais reagiu ao assalto e os criminosos
fugiram. Posteriormente, foi
constatado que um dos ladrões
ficou ferido por disparo, sendo socorrido no Hospital Estadual GetúlioVargas, na Penha.
A ocorrência foi encaminhada
para a 38ª DP (Brás de Pina).
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POLÍCIA
L BARBARIDADE EM APÊ NA ZONA SUL

L BALA VOOU EM SÃO GONÇALO
REPRODUÇÃO

PMs recebidos
a tiros em baile
Evento comemorou aniversário
de chefe do tráfico de drogas

Câmera de segurança mostra Maurício saindo do apartamento de Claude e deixando a faca cair na escada

Francês desmente
o esfaqueador
Vítima diz que encontro não foi um ‘programa’

PMs do 7° BPM (São Gonçalo) acabaram na manhã de sábado
com um baile funk irregular que
estava acontecendo na comunidade da Coreia, em São Gonçalo, desde a noite de sexta-feira.
O evento, conhecido como Baile
da China,teria sido realizado para
comemorar o aniversário do homem apontado como chefe do
tráfico de drogas da região, Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete.
De acordo com a Polícia Militar,após serem avisados da realização do baile, os agentes chegaram
ao local e foram recebidos a tiros.
Depois dos disparos, o evento se encerrou e os equipamentos de som foram apreendidos e
levados para a 73ª DP (Neves),
onde o caso foi registrado. Até o
momento, não há informações
sobre possíveis feridos.
Pivete é da facção Comando
Vermelho (CV) e completou 34
anos no último dia 3.Além da Coreia, ele é apontado como o líder

do tráfico das comunidades Rua
da Feira e Pereirinha na região.
Contra o traficante há sete
mandados de prisão em aberto
pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, roubo majorado (quando há
violência), associação criminosa
e posse ilegal de arma de fogo de
uso restrito. Ele é procurado desde julho de 2017. O Disque Denúncia oferece uma recompensa
de R$ 1 mil para quem der informações que levem à prisão dele.
O tráfico no Morro do Pereirinha é dominado desde a década
de 80 por três gerações da família de Ilson Francisco Fernandes,
o Wilson Passarinho, que foi de
sargento da PM a chefe do tráfico
de drogas.Após o assassinato dele
em 2005,o seu filho Ilson Francisco Fernandes Filho, o Ilsinho Passarinho,passou a dar ordens na região até ser preso em 2011.A partir
daí, quem assumiu o controle foi
Pivete,neto deWilson Passarinho.
DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR

Polícia Civil ouviu o francês Claude Arnaud Franck
Lahanque, 56 anos, esfaqueado pelo garoto de programa
Maurício Aparecido Vieira Alcântara, 42, em Ipanema, no último dia 19. Diferentemente do
que Maurício alegou ao ser preso
pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat) no dia
26, o MEIA HORA apurou que ele
e Claude teriam combinado um
encontro, e não um programa.
No depoimento que prestou
no Hospital Samaritano de Botafogo, para onde foi transferido na quarta-feira depois de ficar
10 dias no Hospital Municipal
Miguel Couto, Claude afirmou
que Maurício o assaltou. O cri-

A

me aconteceu depois que os dois
se conheceram em um aplicativo
de relacionamento voltado para o
público LGBTQIA+ e o francês o
convidou para o seu apartamento.
Ainda em seu depoimento, o
comissário de voo da Air France
afirmou que entregou cerca de R$
150 e 30 euros que tinha na carteira. Maurício, no entanto, teria pedido mais dinheiro, ficando nervoso quando o estrangeiro disse
que não tinha. Foi nesse momento que Maurício teria começado a
esfaquear Claude, dando sete golpes pelo corpo do francês (cabeça,
nuca, pescoço, tórax e mão).
O estrangeiro chegou a ficar em
estado grave depois das facadas.O
garoto de programa fugiu,mas foi

preso em São João de Meriti, na
Baixada Fluminense. Maurício,
que já tinha outras três passagens
pela polícia por crimes parecidos,
foi atuado por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).
Claude quer ficar no Rio
Maurício cumpre prisão temporária, enquanto a Deat não encerra o inquérito.No Samaritano,
apesar de respirar graças a uma
traqueostomia, Claude consegue
falar,situação bem diferente da relatada por um amigo no fim de semana passado.
O estrangeiro está com aposentadoria marcada na companhia aérea e é apaixonado pelo Rio,
onde quer fixar moradia.

EquipamentosdesomdafestadePivete(detalhe)foramapreendidos
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L DIA DE FINADOS

RAPIDINHA...
DIVULGAÇÃO

Castração gratuita na Ilha
A Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subem) instalará
nesta quarta-feira uma unidade médica-veterinária no
Parque Manuel Bandeira, no
Cocotá, Ilha do Governador.
O agendamento de castração
é feito pelo aplicativo Bicho
Rio-Subem. Você pode baixá
-lo na Playstore, mas atenção
L

Pira Chama da Esperança, em homenagem às vítimas e aos cientistas que buscam a cura da Covid-19

Missa e pira pra
cura da Covid-19
Cemitério transmite solenidades nas redes sociais
om Orani Tempesta vai celebrar uma missa e acender
uma pira,em homenagem
às vítimas da Covid-19 e os cientistas na busca da vacina contra a
doença, hoje, Dia de Finados, no
Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio. Para evitar
aglomeração por conta da pandemia do coronavírus, a missa, programada para as 7h30,e os demais
eventos serão transmitidos pelas
redes sociais do cemitério.
Para iluminar os cientistas nos
estudos da vacina contra a Covid-19, o cemitério terá uma pira
batizada de “Chama da Esperan-

D

ça”. Com o projeto arquitetônico
do Coletivo Crisa Santos, o fogo
da obra tem como simbolismo
iluminar os pesquisadores a chegarem à descoberta para esse mal.
A pira, que será acesa pelo cardeal, só será apagada quando a
vacina contra a doença for descoberta e reconhecida pela a comunidade e órgãos científicos. Uma
vela com a Chama da Esperança
será entregue a pesquisadores da
Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, após a missa das 11 horas.
Dom Orani também irá batizar
o Jardim in Memoriam, o cardeal
vai plantar uma muda de jequiti-

bá-açu,espécie em extinção.O ato
será em memória dos mortos e pela preservação do ambiente.
Na sequência, os coordenadores da campanha de apoio a pessoas enlutadas A Vida Não Para,
a assistente social Márcia Torres e
o psicólogo Paulo Victor, vão comandar a revoada de 200 balões,
contendo mensagens enviadas
por internautas através das redes
sociais do cemitério.
Para evitar aglomeração,a programação presencial de finados
está restrita, mas terá transmissão
pelo Facebook, Instagram e Youtube do Cemitério da Penitência.

à data e ao horário de abertura
das agendas. Para as Unidades
de Saúde Médica Veterinária,
ela é todo dia 25 de cada mês, a
partir das 10h (um animal por
CPF).Já o atendimento clínico
é por ordem de chegada, de segunda a sexta,das 8h às 17h (30
senhas diárias). Informações:
(21) 2976-2893/2088-0097.
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Fiquem ligados no Pix!
Golpistas já criaram formas de roubar dados e prejudicar o consumidor na internet
nova ferramenta para
transferência instantânea
e pagamentos, o Pix, só vai
entrar em operação no dia 16,mas
golpistas já criaram formas de prejudicar o consumidor.Ele roubam
dados num canal de cadastro de
chaves específicas nos bancos para
fazer a transação.No quadro ao lado a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) listou 25 medidas
que ajudam o consumidor a manter seu ambiente virtual seguro.
E como funciona o golpe? Os
cibercriminosos lançaram“iscas”
pela internet solicitando o pré-cadastro para o sistema,inclusive por
email. O objetivo seria coletar dados bancários e pessoais (como senhas de conta,celular e CPF),para
que os golpistas possam ter acesso
a uma futura conta Pix da vítima e
efetuar transações em seu nome.
“O email que identificamos
usava o nome de um banco popular e trazia um link para que o
usuário fizesse o cadastro na conta Pix. O link em questão era direcionado a um site falso que simulava o banco e pedia que a vítima
inserisse a sua senha bancária e
seus dados”, explica Fabio Assolini,analista sênior de cibersegurança da Kaspersky.
As chaves de segurança do Pix
só devem ser registradas no aplicativo oficial do banco ou no site
da entidade, nunca por meio de
links recebidos por email, que são
os pishings, ou WhatsApp.
“Os bancos e instituições financeiras não adotam esse procedimento. O correto é a pessoa
entrar no site do banco, na página da instituição da qual é cliente,
e preencher lá os dados para sua
chave Pix. Os consumidores não
devem acessar links recebidos por
outros meios nem informar dados
solicitados por telefone,por exemplo”,alerta Rodrigo Alexandre,especialista da Proteste.
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Flamengo cai de quatro
Rubro-Negro perde dois pênaltis, falha na defesa e leva goleada em pleno Maraca
Flamengo viveu ontem
uma tarde para esquecer
no Maracanã. Ao ser goleado por 4 a 1 pelo São Paulo, o
Rubro-Negro deixou escapar a
chance de assumir a liderança do
Brasileirão. Pedro abriu o placar,
mas Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo, de pênalti, e Luciano viraram
para o Tricolor Paulista.
O Rubro-Negro iniciou a partida a todo vapor. Aos 5 minutos,
Vitinho ganhou de cabeça na intermediária e a bola ficou com Pedro.O camisa 21 fez boa jogada,se
livrou da marcação e bateu de fora da área com o pé esquerdo para
abrir o placar.Com isso,o artilheiro rubro-negro chegou a 18 gols
em 35 jogos na temporada.
Após abrir o placar, o Flamengo conseguiu ter mais a bola,mas o
São Paulo foi mais eficiente e soube explorar os erros da equipe carioca. Aos 17, Gabriel Sara aproveitou o espaço deixado pelo lado
direito da defesa rubro-negra e

O

FLAMENGO

1

Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan
(Léo Pereira) e Filipe Luís; João Gomes,
Gerson e Éverton Ribeiro (Lincoln);
Bruno Henrique, Vitinho (Michael) e
Pedro. Técnico: Domènec Torrent

LUCIANO BELFORD

cruzou. Natan, de cabeça, cortou
mal, para o meio da área, e a bola sobrou para Tchê Tchê chutar
bem e empatar a partida.
Depois, o VAR confirmou pênalti de Diego Costa em Éverton
Ribeiro, mas Bruno Henrique
bateu mal e parou na defesa de
Tiago Volpi. Antes do intervalo,
Gustavo Henrique cortou mal
um cruzamento e a bola sobrou
para Brenner, que mandou para
o fundo das redes: 2 a 1.
Gustavo Henrique, que viveu
uma tarde desastrosa, voltou a errar na etapa final e cometeu pênalti
infantil em Bruno Alves,marcado
novamente com ajuda do árbitro
de vídeo. Na cobrança, Reinaldo
bateu firme: 3 a 1.
Aos 18, após Gerson fazer boa
jogada individual e ser derrubado
na área, Pedro bateu pênalti, mas
Tiago Volpi defendeu.
Após o baque, aos 37, Luciano
ganhou a bola nas costas de Natan
para fechar o placar: 4 a 1.
O atacante Pedro, que abriu o placar, desperdiçou pênalti e jogou ducha fria na reação do Flamengo
SÃO PAULO

4

Tiago Volpi, Tchê Tchê, Diego Costa,
Bruno Alves e Reinaldo (Léo); Luan,
Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano e Brenner
(Pablo). Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)
Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)
Gols: 1º tempo: Pedro, aos 5 minutos; Tchê Tchê, aos 17; e Brenner, aos 45.
2º tempo: Reinaldo, aos 13; e Luciano, aos 36. Cartões amarelos: João Gomes,
Gerson, Gustavo Henrique, Isla, Diego Costa, Tiago Volpi e Daniel Alves

Dome e Filipe Luís analisam o vexame em casa
O Flamengo perdeu o jogo, a
chance de assumir a liderança e
a invencibilidade de 12 partidas
na temporada.“Quando você erra um pênalti no primeiro tempo
e depois sofre um gol,é uma pena.
Os jogadores são profissionais.Eu
prefiro que isso aconteça em um
dia do que sempre. Erramos dois,
L

pode acontecer. Nos treinos eles
cobram pênaltis.Quando você erra, também tem um goleiro, que
jogou bem”, lamentou Domènec,
que completou:“São Paulo jogou
melhor que nós no primeiro tempo. Segundo tempo começamos
muito melhor, mas aconteceu o
que aconteceu. Quando você erra

dois pênaltis é difícil para a cabeça
dos jogadores”.
O lateral-esquerdo Filipe Luís
reconheceu a atuação ruim do time rubro-negro: “A sensação é
que não estávamos conseguindo
encaixar. Eles dominaram o meio
e colocaram nosso time para trás.
Temos muito a corrigir”.

ATUAÇÕES

FLAMENGO
BOLA CHEIA

DEU PRO GASTO

Gerson
e Pedro

Everton Ribeiro,
Vitinho, Filipe Luís
e Hugo Souza

BOLA MURCHA

João Gomes, Isla, Natan,
Bruno Henrique, Michael,
Léo Pereira e Lincoln

PERNA DE PAU

TÉCNICO

Gustavo Henrique falhou
em dois gols, num deles
cometendo pênalti.

Dome criticou as
falhas da defesa e nas
finalizações.
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GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

Saiu bem cara a
São Paulo põe na roda
lesão do Lecaros F
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

Peruano se machuca na estreia e não joga amanhã

C

ontratado nesta temporada, o peruano Lecaros
fez seu primeiro jogo como titular do Botafogo no empate de 2 a 2 com o Ceará, no
sábado, pelo Brasileirão. A estreia do atacante não foi com
o pé direito, pois sofreu dura
entrada do zagueiro Luiz Otávio, lesionou o tornozelo direito e está fora da partida diante
do Cuiabá, amanhã, às 19h, na
Arena Pantanal.
“Lecaros se machucou, não
viaja. Foi uma pena a contusão
dele, mas não acho que tenha
influenciado no resultado. O
(atacante) Kelvin entrou bem,
buscando, recebeu algumas
faltas, tentou”, disse o técnico
interino Flávio Tenius.
Na Copa do Brasil, gol fora
de casa não é critério de desempate. Como o Cuiabá venceu
por 1 a 0 no Niltão, o Glorioso
terá de ganhar por dois gols de
diferença para chegar às quartas de final - ou por um gol e
passar nos pênaltis.
Sem técnico desde a saída
de Bruno Lazaroni, o Botafogo teria cogitado contar com
o ex-presidente e atualmente membro do comitê gestor
Carlos Augusto Montenegro à
beira do campo comandando
a equipe amanhã. A ideia partiu do próprio dirigente, o que
acabou não avançando.
“A CBF não deixa. Eu estava tentando. Eu poderia ajudar,
fazer algo”, declarou Montenegro ao UOL, que disse não ter
uma das licenças exigidas pela entidade. A proibição está
baseada no item VII do artigo
8º do Regulamento Geral de
Competições da CBF.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

oi o encontro
de candidatos
ao título e, mesmo
jogando no Maracanã, o São Paulo
se impôs e goleou
o Flamengo por 4 a
1. Foi um encontro
de emoções previsíveis. Ambos têm
virtudes e defeitos
semelhantes. Atacam melhor
do que defendem, erram muito
nas saídas com bola, marcam
mal nos setores esquerdos das
defesas e apostam nos goleiros.
Esperava jogo com muitos gols,
tivemos cinco e poderíamos ter
mais, não fossem os dois pênaltis perdidos pelo Flamengo,

com Bruno Henrique (foto) e Pedro, e
as boas atuações dos
goleiros Tiago Volpi e Hugo Souza. As
ausências de Willian
Arão e Thiago Maia
fragilizaram a defesa rubro-negra, facilitando a vida dos
paulistas, que foram
superiores e souberam aproveitar as falhas do adversário. O
Flamengo enfrentou dois candidatos diretos, Internacional e
São Paulo, e não venceu. Esses
pontos perdidos farão falta na
caminhada no returno, mais
dura pelas competições paralelas e pelo desgaste natural.

NA MANHA
L O Fluminense fechou o primeiro
turno do Campeonato Brasileiro
com uma campanha além da expectativa da sua torcida, somando 32 pontos em 19 rodadas, com
uma média de 1,6 pontos.O técnico Odair Hellmann convive com
pressões e críticas da própria tor-

cida, problemas internos, elenco
curto,perda de peças importantes
sem reposição e, ainda assim, realizou seu trabalho com discrição e
eficiência. Se fosse inglês, francês
ou português, ele seria candidato
ao título de melhor do primeiro
turno da competição.

PEDALADAS
O técnico Vagner Mancini
está conseguindo tirar o Corinthians do atoleiro. A vitória sobre o Internacional por
1 a 0 injetou ânimo no grupo
e confiança na galera.
L Falcão estreia com show no
futebol de 7 com a camisa 7
L

BOLA DENTRO

O goleiro Tiago Volpi foi a principal
figura na goleada de 4 x 1 imposta
pelo São Paulo ao Flamengo. Com
atuação segura em meio a falhas da
sua confusa defesa, ele ainda pegou
dois pênaltis.

L

Lecaros saiu chorando do campo após entrada dura no tornozelo

do Grêmio. Renato gostou.
O Botafogo perde pênalti, fica no 2 a 2 com o Ceará, no Nilton Santos, chega
a 11 empates no Brasileiro,
22 pontos perdidos e a torcida alvinegra segue protestando.

L

BOLA FORA
L Arbitragem piorou no decorrer do
Campeonato Brasileiro, tanto que
o primeiro turno está terminando
com muitas reclamações, a maioria
procedente. Árbitros parecem intimidados pelo VAR.
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

Vasco empata
com o lanterna
Estreante Léo Matos marca e time sai do Z-4
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

O

Vasco jogou mal ontem
e agora soma oito jogos
sem vencer no Brasileirão.
O empate de 1 a 1 com o lanterna Goiás, em Goiânia, manteve o
alerta ligado na luta contra a degola,mas foi suficiente para tirar o
Gigante da Colina do Z-4, em 16º
lugar, com 19 pontos.
Com o capitão Leandro Castan, suspenso, Benítez, no banco,
e Cano, machucado, o técnico Ricardo Sá Pinto apostou na estreia
do lateral-direito Léo Matos, que
foi o autor do gol e um dos destaques enquanto teve fôlego.
Após a cobrança de escanteio
de Leo Gil, o xará Léo Matos cabeceou e abriu o placar,aos 16 minutos.No segundo tempo,o Goiás
cresceu e chegou ao merecido empate aos 11, com Shaylon, após a
bola resvalar em Andrey e sobrar
livre para ele concluir.
Com a entrada de Fellipe Bastos e Benítez, recuperado de uma
lesão muscular, o técnico português tentou renovar o fôlego e recuperar o território perdido no
setor. As mexidas não surtiram o
efeito esperado. A trave, na cabeçada de Douglas Baggio,e Fernando Miguel, na tentativa de Rafael
Moura,o He-Man,pelo alto,evita- Carlinhos e Shaylon disputam a bola no empate que deixou a desejar
ram um resultado ainda pior para
os cariocas.
GOIÁS

Talles Magno preocupa
O atacante Talles Magno
virou dúvida para o jogo de
quarta-feira, contra o Caracas, pela Sul-Americana. Ele foi
substituído aos 37 minutos da
etapa inicial após entrada dura de Ariel Cabral na região do
quadril. Talles saiu do campo
amparado por um membro da
comissão técnica.

1

Tadeu, Edilson, David Duarte, Heron
e Cajú; Ariel Cabral, Breno e Shaylon
(Gilberto); Keko, Vinícius Lopes (Douglas Baggio) e Fernandão (Rafael
Moura). Técnico: Enderson Moreira

VASCO

1

Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda,
Ricardo Graça e Henrique (Neto Borges);
Andrey, Leo Gil (Fellipe Bastos) e Carlinhos
(Benítez);Vinícius (Tiago Reis),Talles Magno (Parede) e Ribamar. Técnico: Sá Pinto

Local: Serrinha, em Goiânia Juiz: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Gols: 1º tempo: Léo Matos, aos 16. 2º tempo: Shaylon, aos 11 minutos
Cartões amarelos: Edilson, Ariel Cabral, Heron, Keko, Vinícius Lopes, Henrique, Léo
Matos, Leo Gil, Ricardo Graça, Fellipe Bastos e Neto Borges

CLUBES

PT

J

V

E

D

GP

GC

S

30

16

14

ZONA DA LIBERTADORES
1º INTERNACIONAL

35

19

10

5

4

2º FLAMENGO

35

19

10

5

4

33

25

8

3º ATLÉTICO-MG

32

17

10

2

5

31

20

11

4º FLUMINENSE

32

19

9

5

5

29

21

8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
5º SÃO PAULO
6º SANTOS

30

16

8

6

2

24

14

10

30

19

8

6

5

27

23

4

22

20

2
-7

ZONA DA SUL-AMERICANA
25

7º PALMEIRAS

17

6

7

4

8º SPORT

24

19

7

3

9

19

26

9º FORTALEZA

24

17

6

6

5

16

12

4

24

19

6

6

7

22

26

-4

10º CORINTHIANS
11º GRÊMIO

24

17

5

9

3

19

16

3

12º CEARÁ

23

18

6

5

7

23

26

-3

ZONA NEUTRA
13º ATLÉTICO-GO

22

19

5

7

7

17

25

-8

14º BOTAFOGO

20

18

3

11

4

19

22

-3

15º BAHIA

19

18

5

4

9

23

28

-5

19

17

5

4

8

20

25

-5
-8

16º VASCO

ZONA DE REBAIXAMENTO
17º CORITIBA

19

19

5

4

10

16

24

18º BRAGANTINO

19

18

4

7

7

21

24

-3

19º ATHLETICO-PR

16

18

4

4

10

13

20

-7

20º GOIÁS

12

17

2

6

9

20

31

-11

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos,
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. Os
quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores.
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da
Copa Sul-Americana estarem no G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do
continente. Já os quatro últimos colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Série B. Em caso de igualdade na pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado
nos dois confrontos), 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

19ª RODADA

20ª RODADA

31/10

07/11

BOTAFOGO 2 X 2 CEARÁ
CORINTHIANS 1 X 0 INTERNACIONAL
CORITIBA 1 X 0 ATLÉTICO-GO
FORTALEZA 0 X 1 FLUMINENSE

ATHLETICO-PR

X

FORTALEZA

18:00

SÃO PAULO

X

GOIÁS

19:00

ATLÉTICO-GO

X

CORINTHIANS

21:00

X

PALMEIRAS

16:00

08/11

ONTEM

VASCO

FLAMENGO 1 X 4 SÃO PAULO
SPORT 1 X 0 ATHLETICO-PR
SANTOS 3 X 1 BAHIA
GOIÁS 1 X 1 VASCO

HOJE

INTERNACIONAL

X

CORITIBA

16:00

BRAGANTINO

X

SANTOS

18:15

ATLÉTICO-MG

X

FLAMENGO

18:15

BAHIA

X

BOTAFOGO

18:15

X

GRÊMIO

20:30

X

SPORT

20:30

PALMEIRAS

X

ATLÉTICO-MG

17:00

FLUMINENSE

GRÊMIO

X

BRAGANTINO

20:00

CEARÁ

ARTILHARIA
15 GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
12 GOLS: Marinho (Santos)
10 GOLS: Pedro (Flamengo) 8 GOLS: Keno (Atlético-MG)
7 GOLS: Cano (Vasco), Nenê (Fluminense) e Claudinho (Bragantino)
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RAPIDINHAS...

Time de Guerreiros está
arrumado e ‘Odairzado’

Bangu não
sai do 0 a 0

Técnico elogia campanha no turno, mas pede pra manter foco
LUCAS MERCON

boa campanha do Fluminense no primeiro turno
do Campeonato Brasileiro não faz o técnico Odair Hellmann descansar quanto ao empenho da equipe. Em entrevista
coletiva online após a vitória por
1 a 0 sobre o Fortaleza, na noite
de sábado, na Arena Castelão, o
comandante exaltou a força do
time, que chegou aos 32 pontos.
“Quero aproveitar para exaltar o grupo. Estamos fechando o
primeiro turno com a pontuação que fizemos, o que é importante por todas as situações que
enfrentamos aqui, pela variação
que temos. Buscamos sempre o
que é melhor para o Fluminense e estamos estabelecendo um
bom desempenho mutuamente para que a gente consiga garantir esta boa sequência que temos”, declarou.
Contudo, logo depois falou
sobre como a equipe deve ficar
atenta às armadilhas do restante
da competição.
“Terminou o primeiro turno.

A

Agora, nosso próximo‘campeonato’ é o Grêmio (domingo, no
Maracanã). O Campeonato Brasileiro é sempre o próximo jogo.
Temos de trabalhar bem, fazemos uma boa semana de treinos
porque a competição não terminou. Fizemos um bom primeiro
turno, mas agora é manter a concentração”, frisou.

Voltaço é
derrotado
L Pela 13ª das 18 rodadas
do Brasileiro da Série D,
Luciano Naninho, Erick
Flores e Pedrinho marcaram, mas o Volta Redonda levou gol nos acréscimos e foi derrotado por
4 a 3 pelo São José-RS,
ontem, no Estádio Luso-Brasileiro. O Voltaço,
que receberá o Criciúma,
sábado, às 15h, caiu para o 8º lugar, quatro pontos acima do Z-2 e cinco
abaixo do G-4.

‘Grande partida’
O treinador avaliou o desempenho do Tricolor das Laranjeiras no triunfo com gol de
Wellington Silva.
“Tivemos o domínio total da
partida, à exceção do primeiro tempo, quando o Fortaleza
se impôs nos cinco primeiros
muitos. Mas estabelecemos aos
poucos todas as fases do jogo,
fomos muito fortes, colocamos
o Fortaleza para baixo. Quando você tem este domínio, acaba se expondo à transição, mas
estávamos muito bem estabelecidos na defesa. Fizemos uma
grande partida”, disse.

Anderson
Silva perde
L Anderson Silva,de 45 anos,
se despediu do UFC de maneira frustrante ao ser nocauteado pelo jamaicano
Uriah Hall, na madrugada
de ontem, em Las Vegas. O
chefão da modalidade, Dana White, está arrependido
de ter permitido que o brasileiro entrasse no octógono.“Cometi um grande erro
em ter deixado o Anderson
lutar. Me sinto mal. O Anderson deveria ter se aposentado antes”, completou.

Vaga na Libertadores é logo ali
L Em 4º lugar com 32 pontos, o
Fluminense ‘Odairzado’ sacramentou sua terceira melhor colocação na década no Brasileirão, depois do encerramento do
primeiro turno, atrás apenas das
campanhas de 2012 (2º colocado e
42 pontos) e 2015 (4º e 33 pontos).
Os demais desempenhos foram 11º lugar e 25 pontos na
temporada de 2011; 14º e 22
pontos em 2013; 5º e 31 pontos em 2014; 10º e 25 pontos em

2016; 10º e 25 pontos em 2017;
9º e 23 pontos em 2018; e 16º e
18 pontos em 2019.
Se o Fluminense repetir no
returno de 2020 a pontuação
de 2019, no qual somou 28
pontos, vai chegar a 60 e terá
grandes chances de ir à Libertadores. No ano passado, por
exemplo, os oito primeiros se
classificaram: o sétimo colocado Inter fez 57 e o oitavo Corinthians terminou com 56.

O Bangu pressionou, mas
empatou em 0 a 0 com o
Nacional-PR, ontem, em
Moça Bonita, pela 10ª das
14 rodadas do Grupo A7 da
Série D do Brasileiro. O time da Zona Oeste está em
quinto lugar, com 16 pontos, na briga por uma das
quatro vagas à próxima fase, enquanto o Nacional é
vice-lanterna (na 7ª colocação) com 5 pontos. No sábado, às 15h, o Bangu visita
a Cabofriense, no Correão.

L

O técnico Odair Hellmann vira a página e agora pensa no Grêmio

Segunda-feira, 2.11.2020
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T.99807-6691

Apartamentos novos, vários tamanhos, desde R$500,00 sem
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/
426, saltar Itapirú, 600. 997934378 CJ:5307

SARA D'CIGANA

Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço
qualquer trabalho: magia, amarrações, separações. Resultados
Rápidos! Consulta R$70,00.
Cascadura: 2596-6002/ 999624326/ 98040-8706 Watsapp.
www.saradacigana.com.br

ADVOCACIA
T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz,
Água, Telefone, Banco, outros). Família (Inventário,
Partilha, Pensão, Divórcio, outros.) Defesa do trabalhador.
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
ADVOGADO
SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS
450m2 com RGI, Licença Ambiental, Projeto aprovado na
PMS. Partir R$297,00 mensais
(+pequena entrada facilitada)
. "RJ-106/ Km.56". Próximo
praias, lagoas, cachoeiras.
Torne-se "Parceiro" !! Indique
e Ganhe!! Visitas sábado/ domingo. Tels.(21)3607-0707/ (21)
98513-2155 (WhatsApp). Cj.
4967-0.
www.segimoveis.co
m.br

ALINHADOR

V/TEXTO

INSS, orientação gratuita ,amparo
Idoso (Loas) 65 anos, sem contribuição, benefício demorando,
indeferido, pensão morte, auxilio doença. Tel.:(21)98170-8738
Watsapp.

V/TEXTO

Precisa-se
de Alinhador e
Mecânico com experiência,
para trabalhar na Tijuca ou Estácio. Tratar Rodrigo ou Valéria
Tels.:96411-6264 e 2504-4902
MEIO OFICIAL
COSTUREIRAS

T.98268-7947

Costureiras Camiseira, Alfaiate
com experiência em confecção
de paletó e ou camisa. Salário a
combinar. Contato: Tel.:982687947

AUX. ADMINISTRATIVO
Com noções de DP, conhecimento de informática, atender
telefone etc. Salário + benefício R$ 1.860,00. Contato pelo
Whatsapp 98490-3982

V/TEXTO

de Pintura, Montador e Mecânico
de Automóveis com experiência.
Comparecer Rua Campos da Paz,
n° 230, Rio Comprido - RJ.

TIJOLO
T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo
com excelente qualidade,
direto fábrica. Entregamos
todo Rio e Grande Rio. Tratar
Maria. Whatsapp: 99503-3686
AREIA

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
Aceitamos cartões 3x sem juros!

CONSULTAS VOVÓ
(Cambinda). Joga-se Cartas,
Búzios Rua Dias da Cruz, 923
Engenho Dentro. Experimente, não vai se arrepender comprove! T.2594-6085/
3228-2626

ABALA N.IGUAÇU
Gatas a partir R$50,00 arcondicionado. Praça Liberdade, n°6/ 404 (Próximo
estação). Segunda/ Sábado
09:30- 18:30hs. Tel: 998539195. Admite-se.
ADMITE-SE

Precisa-se
moças
maiores 18 anos, ganhos acima
R$10.000,00. Segunda/ Sexta
(9:30h/ 19:00h).
Centro/ RJ. Discreto. 96900-8121
Tim) WhatsApp
/ 97378-6010 WhatsApp Roberta

AMIGAS CASCADURA

Apartamento climatizado/ discretíssimo, Dany loirinha, Fernanda
branquinha, Rebeca morena.
(2 moças por 100,00). Bebidas.
3274-8331/ 3146-5375/ (997605987-ZAP) Cartões.
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ARQUIVO PESSOAL

A GATA DA HORA

FLÁVIA PIRES chegou para animar a nos-

sa segunda-feira. Que mulher! Essa princesa de 28 anos mora atualmente em
São Paulo, mas bomba no Brasil inteiro com suas fotos provocantes no Instagram. Dá seu like! @flaviaapirees
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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DIVERSÃO E TELEVISÃO
L ‘SAMBA DO TRABALHADOR’

RESUMO DAS NOVELAS

Batuque do bom
Evento acontece com medidas de segurança
Samba doTrabalhador voltou para ficar.Comandado
por Moacyr Luz, o evento
acontece hoje,às 16h30,no Renascença Clube,no Andaraí.Preocupado com as condições de segurança do público, Moacyr Luz
destaca as medidas que estão sendo tomadas para o show.
“Modestamente, o Samba do
Trabalhador é muito referência no
Rio, por isso mesmo a gente precisava dar o exemplo, mostrando
que dá para conciliar as duas coisas
com muita responsabilidade. Então,nós estamos vendendo menos
de 50% da capacidade de ingressos, estamos limitando a circulação do público, recomendando o
uso de máscaras no intervalo, que
já é obrigatório da entrada e ao sair
do espaço das mesas, entre outras
medidas para evitar a contaminação (por coronavírus)”, diz Moa.
Para o músico, as medidas de
segurança refletiram também no
formato da roda de samba, que,
agora, é apresentada de um palco.“É evidente que há uma grande diferença de energia entre vo-

MARLUCI MARTINS / DIVULGAÇÃO

O

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

17h50. Globo: K1 inventa que precisa terminar um trabalho
de escola com Keyla (foto) e a amiga confirma. Noboru sugere
que Tato visite a cozinha de seu restaurante. Roney promete
ajudar Benê com seu vídeo para a audição. Lica e Clara convencem Marta e Luís a confrontar Malu e Edgar.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Dom Rafael (foto) percebe que Duque armou
o sequestro para que ele reencontrasse Cristal e confessa à filha
que sente sua falta. Guiomar se preocupa com a obsessão de
Alberto por Ester.A pedido de Samuel, Doralice consegue pegar
uma foto antiga de Dionísio. Mila estranha Natália.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Tancinha (foto) sofre com a decisão de Apolo
em romper seu noivado. Bruna deduz que Giovani está com
outra mulher.Shirlei questiona as atitudes de Giovanni.Penélope
pergunta a Tamara se ela está tomando seus remédios. Fedora
alerta Leozinho sobre as investigações de Aparício.
AMOR SEM IGUAL

Moacyr Luz comanda o ‘Samba do Trabalhador’, no Renascença

cê fazer uma roda de samba, onde
as pessoas estão em volta de você,
como uma ilha cercada por gente
de todos os lados, e um palco, no
formato de show,com a plateia de
frente. A distância é muito maior,
mas é uma nova realidade”,afirma.
Moa sente falta da volta integral da rotina.“Eu sinto muita falta do abraço. Numa roda de samba, numa partida de futebol, você

estar do lado de alguém que é estranho a você,mas que é unido pela paixão ao clube,pela música,pelo samba, pelo futebol, mas pelo
social de poder estar junto e abraçar e respirar sem máscara. O dia
que isso puder acontecer de novo
com liberdade e responsabilidade, quando tivermos livres dessa
doença horrível, a gente vai rir de
novo e se abraçar muito”, anseia.

20h30. Record: Miguel acerta um soco em Leandro. Poderosa condena a atitude do capanga de Tobias (foto). Miguel
conversa com Fabiana e fala da sua missão com Poderosa.
Olympia acalma os ânimos entre Poderosa e Leandro.
CHIQUITITAS

20h30. SBT: Valentina (foto) percebe que Gabi está inquieta. Tati conta a Cícero sobre sua relação com a irmã
e confessa que o acha um homem triste. Eduarda espera
ansiosa Maria Cecília voltar de sua entrevista.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Joyce se preocupa ao saber da denúncia de
Cibele. Ritinha afirma a Marilda que seu filho não é nem de Ruy
(foto) nem de Zeca. Zeca briga com Jeiza. Eugênio reclama da
falta de apoio de Joyce. Bibi distribui convites para sua festa.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oyá.
MENSAGEM:
Oyá nos traz a vida. A criatividade estará em alta na sua
vida. Momento bem especial
para falar, ensinar e colocar
coisas e pessoas nos seus devidos lugares. A organização
será fundamental em todos
os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Eparrey Oyá.
CORES:
Vermelho, rosa e cobre.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para retirar olho-grande e
praga da vida de alguém ou
de si mesmo, pegue 13 velas
brancas e 13 ovos vermelhos. Passe tudo pelo corpo,
pedindo a Oyá que afaste e

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“Ninguém é pobre quando ama.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(Camilo Castelo Branco)
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Você vai lutar com unhas e
dentes pelo que deseja, mas
nem tudo pode sair como
quer: tenha paciência. Pode
se envolver com colega de trabalho. Dê mais apoio ao par.
Números da sorte: 26, 08 e 71.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Trabalho em equipe pode enfrentar tensões: controle seu
lado impaciente. Na paquera,
declare o que sente para o pretendente. Resolva mal-entendidos com o par.
Números da sorte: 20, 38 e 02.

DIA DE FINADOS
Hoje, a Igreja Católica lembra todas as
pessoas que estão no reino da glória
eterna. Desde o século XII, o Dia de
Finados é celebrado em 2 de novembro. Pela tradição, cada sacerdote está
autorizado a celebrar três missas especiais pelos mortos. Portanto, a alma
que morreu na graça e na amizade de
Deus, porém necessitando de purificação, assemelha-se a um aventureiro
caminhando num deserto sob um sol
escaldante, onde o calor é sufocante,
com pouca água.A prática remonta ao
ano de 1915,quando,durante a Primeira Guerra Mundial,o Papa Bento XV julgou oportuno estender esse privilégio.

Pode enfrentar desafios na
carreira, mas não tenha medo.
Cuide da sua saúde com mais
carinho. Fase promissora para
o seu bolso. No amor, você vai
querer segurança.
Números da sorte: 57, 48 e 21.
L

Bom dia para promover as
mudanças que tanto deseja.
Tenha cuidado com dinheiro. A paquera anda devagar.
Quem tem um par vai curtir
uma fase carinhosa.
Números da sorte: 58, 76 e 67.
L

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

de 23 de setembro a 22 de outubro

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro

L Unir-se aos colegas será produtivo. Se trabalha com parentes, tenha jogo de cintura.
Pode se envolver em um romance secreto. A Lua protege
a união, mas evite conflitos.
Números da sorte: 68, 32 e 50.

SANTO DO DIA

L Poderá sentir falta dos amigos hoje: que tal matar a
saudade virtualmente? Um
ex-amor pode perturbar seu
coração. Clima ardente no romance: aproveite o momento.
Números da sorte: 01, 55 e 46.

de 21 de junho a 22 de julho
L

quebre todas as pragas, olhogrande e mazelas. Quebre os
ovos no chão do portão de
uma igreja. As velas, acenda
no cruzeiro da mesma.

L Vai querer ficar no seu canto. Pode se preocupar com
alguém que está distante de
você. Na conquista, seu charme será irresistível. A dois, renda-se ao romantismo.
Números da sorte: 72, 09 e 27.

L O dia será de muito trabalho,
mas você dará conta de toda
as tarefas. Cuidado para não
se meter em fofocas. Paquera
rola melhor virtualmente. Ajude o par no que puder.
Números da sorte: 60, 15 e 96.

L É melhor não contar demais
com a sorte quando o assunto
for dinheiro: controle os gastos. Seu charme estará com
tudo na conquista. Não dê espaço ao ciúme na relação.
Números da sorte: 34, 43 e 61.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Assuntos de casa e da família
virão na frente: desconecte-se
do trabalho. Faça contato com
quem anda longe. Não tenha
pressa na paquera. Prefira programas caseiros com o par.
Números da sorte: 17, 71 e 80.
L

Seu lado comunicativo está
em alta, o que ajuda no trabalho, mas fuja de fofocas. A sensualidade marca a conquista:
terá facilidade nessa área. A
dois, tire dúvidas a limpo.
Números da sorte: 63, 99 e 36.

Pode ter boas ideias para faturar uma grana a mais: só não
misture dinheiro com amizade. Se está só, vai querer viver
um lance sério. No romance,
afaste o ciúme e evite brigas.
Números da sorte: 82, 73 e 28.

— Sim.
— Muito bonita, não acha?
— Realmente.
— Então, tô namorando ela.

manda seu secretário comprar mil torneiras. Assustado,
o secretário pergunta para o
prefeito o motivo. O prefeito, então, responde:
— Hoje, eu fui ao médico dos
‘óios’ e ele falou que eu tenho ‘1000 pia’.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
MÉDICO
O médico chega para o paciente e afirma:
— Meu caro, receio que tenha uma boa e uma má notícia para você.
O paciente diz:
— Bom, doutor, então, me dê

a má notícia primeiro.
— Repetimos alguns exames
e constatamos que você tem
uma doença grave. Daremos
alguns medicamentos para
aliviar a dor, mas você tem no
máximo seis meses de vida.
Lamento muito.

— Meu Deus do céu! Mas isso
é terrível. E qual é a boa notícia, doutor?
O médico se curva e afirma
em voz baixa, apontando
com o dedo:
— Está vendo aquela mulher
logo ali?

PREFEITO
Um prefeito de uma determinada cidade do interior
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EM ALTA

BABADO

Pabllo Vittar fez 26 anos
ontem e ganhou várias
homenagens dos fãs.

L

EM BAIXA
A atriz Maria Zilda disse já ter beijado ator
com bafo em novela.

L

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

O HALLOWEEN DOS

FAMOSOS
OO

1

2

3

MENSAGEM PARA
O MARIDO
Taís Araujo parabenizou
Lázaro Ramos na manhã de
ontem. No aniversário de 42
anos do ator, a atriz escreveu
uma mensagem carinhosa
para o marido no Instagram.
“Te amo, feliz aniversário!
Que Deus te cubra de saúde, dê bênçãos. Obrigada
por ser esse farol em nossas
vidas, meu amor!”, postou
Taís. Lázaro retribuiu o carinho: “Te amo mais”.

L

Halloween chegou no sábado e,
apesar da
pandemia
do coronavírus, muitas celebridades não
deixaram a
data passar
em branco,
seja comemorando em casa ou não.
Anitta não ficou de fora
das comemorações. A cantora postou fotos no Instagram com a modelo Laura
Fernandez (1). As duas estavam caracterizadas de Kim
Kardashian e Paris Hilton,
respectivamente. “Kim e
Paris estão prontas para ir”,
escreveu a Poderosa. Bruna

Marquezine
(6) escolheu
uma fantasia
inusitada: abdução por extraterrestres.
A atriz postou
a foto da comemoração
em casa no
Instagram. O
Dia das Bru4
xas também
foi bastante
aproveitado pela família de
Giovanna Ewbank e Bruno
Gagliasso. A apresentadora
compartilhou a festinha toda decorada que fez para os
filhos, Bless (3), Titi (2) e Zyan
(4), e encantou os internautas com as fotos fofas. Klara Castanho (5) apostou no
look Wandinha, da Família
Addams, para a data.

‘POSSO BEIJAR
EM PAZ?’
L Whindersson Nunes reclamou no
Twitter sobre a falta de privacidade.
Nas últimas semanas, viralizou nas
redes sociais um vídeo que supostamente mostra o humorista beijando Maria Lina Deggan. “Às vezes,
eu penso: ‘Será se estão me filmando
nesse momento ou eu posso beijar
em paz?’”, escreveu Whindersson no
Twitter. Ao que tudo indica, ele está
conseguindo superar o fim do seu casamento com Luísa Sonza e estaria se
envolvendo com a estudante de Engenharia Civil Maria Lina Deggan.

5
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