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QUEM CANTA
OS MALES
DO CRIME
VAI PRESO
MORADOR DO JARDIM CATARINA, EM SÃO GONÇALO,
MC ALEXANDRE FABULOSO RODA NA BAIXADA,
ACUSADO DE PROMOVER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
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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
CARTA DO LEITOR

JORNALEIRO JORNALISTA
TENHO 36 anos
e sou jornaleira há
11. Antes de ser
jornaleira, fui vendedora. Na minha
profissão, gosto de
conhecer e conversar com os clientes.
Moro em São Cristóvão, torço pelo
Flamengo e, nas
horas vagas, gosto
de ir ao shopping.
No MEIA HORA,
gosto de ler o horóscopo.
CLÁUDIA ALVES
— Centro
L

Marambaia precisa Cadê as vagas de
de ônibus pra praia carro para idosos?
Quando passar todo esse caos da
pandemia do novo coronavírus, seria
muito eficaz se o bairro de Marambaia, em Itaboraí, tivesse um ônibus
direto para as praias da Região Oceânica de Niterói. A população precisa
se distrair e ajudaria muito contar
com um transporte decente.
Aroldo Gomes Martins
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
L

Na Rua Catulo Cearense, um morador ignora o bem-estar comum e
promove festas com som alto até
as 7h30. O sujeito não respeita a lei
do silêncio. Tem gente que precisa
acordar cedo para trabalhar. Precisamos de fiscalização!
Anônimo
Engenho de Dentro

O QUE BOMBA

INDICADORES

NA INTERNET
O CORPO DO ATOR TOM VEIGA
VAI SER VELADO HOJE NO CAJU.
PÁGINA 3

CARRO DE IRMÃO DESAPARECIDO DE ATOR É ENCONTRADO.
PÁGINA 7

FAUSTO SILVA É INTERNADO.

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

PÁGINA 16
Leia mais no site www.meiahora.com

A calçada da Praça Rufino Gonçalves, em Coelho da Rocha, São
João de Meriti, está toda esburacada. Há risco para quem passa por
lá. Idosos e crianças correm risco
de sofrer acidentes e se machucar
feio. A região está um perigo. Algo
precisa ser feito!
Mariana Carvalho
Por e-mail

L

Cadê o respeito no Árvores arrancadas Buraco enorme em
Engenho de Dentro? em Belford Roxo
rua da Vila Valqueire
L

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

Foram retiradas quase todas
as vagas de carro para idosos
que havia desde a Av. Princesa
Isabel até o Leblon. As poucas
que existem não são respeitadas: os carros estacionados não
possuem o cartão especial. Cadê
a Guarda Municipal?
Marcela Alves
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

L

Calçada de praça
está esburacada

SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

A Prefeitura de Belford Roxo está
arrancando todas as árvores da Rua
Caramuru e vias adjacentes, no bairro São Bernardo. Muito se fala em
preservar o meio ambiente, mas a
prefeitura mesmo não ajuda, só
atrapalha. É muito absurdo!
José Carlos Moreira
Por e-mail

L

CADÊ VOCÊ
TALES
ARAUJO
DAVID
tem atualmente 35
anos. Ele
desapareceu
no dia 28
de fevereiro de 2001,
em Marinas (Angra dos Reis),
após se perder.
Informações para 2286-8337

L Na Rua Jagoroaba, uma cratera no
meio da via prejudica demais a passagem de carros. Se um veículo passar em alta velocidade pelo buraco,
corre risco de quebrar a suspensão.
Está bem profundo. Assim não dá!
Quem resolve mais esse problema?
Marli Fernandes
Vila Valqueire
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GERAL
L ENCONTRADO MORTO NO DOMINGO

O adeus a Tom Veiga
Corpo do intérprete de Louro José será velado no Rio e enterrado em São Paulo
corpo do ator Tom Veiga
será velado hoje no Cemitério da Penitência,no Caju.A cerimônia a partir das 8h será
restrita apenas à família.Depois,o
intérprete de Louro José será levado a São Paulo, onde será sepultado.Tom,que tinha 47 anos,foi encontrado morto no domingo em
sua casa, na Barra da Tijuca, pelo
ator e amigo André Marques. A
causa da morte foi um acidente
vascular cerebral (AVC), causado
por um aneurisma.O artista morreu no dia em que uma das filhas
completou 15 anos. Ele tinha outros três filhos.
O corpo de Tom chegou ao
Instituto Médico Legal (IML) de
São Cristóvão na manhã de ontem, mas já deixou o local.A morte do artista é investigada pela 16ª
DP (Barra da Tijuca). Segundo os
peritos do IML, normalmente o
rompimento de aneurismas está
relacionado a patologias como hipertensão arterial,podendo haver
alterações congênitas que predisponham a essa condição.
Na manhã de ontem,o programa ‘Mais Você’ fez uma homenagem ao intérprete de Louro José.E
a apresentadora Ana Maria Braga
chorou diversas vezes.Muito emocionada, ela destacou a relação de
mãe e filho entre os dois.
“É um filho amado que esteve
ao meu lado nos últimos 25 anos,
que deu vida a uma ideia. Como é
bom você ter ideia na vida e,de repente,se transformar em uma realidade. Estou perdendo um grande amigo,um menino que a gente
nunca discutiu.E,com ele,foi junto o meu filho”, disse a apresentadora.Amigos do artista e famosos
também prestaram homenagens
durante o programa especial. Entre elesAndré Marques,outro bastante emocionado.Integrantes da
equipe do ‘Mais Você’ também
mandaram um vídeo especial.

ARQUIVO PESSOAL

O

Programa em
homenagem
L No‘Encontro’de ontem,Fernanda Gentil eAndré Curvello receberam famosos para homenagear o
“legado do artista”, como frisou
Fernanda. Curvello teve dificuldade para falar por ficar com a voz
embargada. Ele disse que os dois
eram grandes amigos.Em seguida,
Fabiana Karla entrou ao vivo e se
emocionou:“Ele era muito divertido,vai deixar muita saudade,vai
fazer muita falta. Não tinha uma
lista de aniversário que ele não estivesse”.A apresentadora titular do
‘Encontro’, Fátima Bernardes, de
férias,enviou um vídeo ao programa.“Um ator tão talentoso, profissional tão talentoso, completo,
inteligente, sensível. Tão cheio de
ideias, criativo”, disse Fátima.

O que é
um AVC?
O acidente vascular cerebral
ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia de
uma área cerebral. De acordo
com o Ministério da Saúde, é
uma das principais causas de
morte e internações no mundo. O aneurisma é uma das causas para um AVC, trata-se da dilatação anormal de uma artéria.
Segundo o Ministério da Saúde,
os aneurismas podem ocorrer
em qualquer artéria do corpo,
como as do cérebro, do coração,
do rim ou do abdômen. Os do
tipo cerebral e da aorta torácica
e abdominal apresentam altas
taxas de mortalidade.

L

IntérpretedocarismáticoLouroJosé,TomVeigamorreuemdecorrênciadeumAVCcausadoporaneurisma

Xuxa: ‘Namoradinho, amei receber seu carinho’
A morte de Tom Veiga causou
uma comoção em todo o Brasil. Fãs e amigos do intérprete do
Louro José,parceiro deAna Maria
Braga nas manhãs da TV Globo,
deixaram mensagens de carinho
e afeto nas redes sociais. Alissa, filha do ator completou 15 anos no
domingo, data da morte de Tom.
No Facebook da jovem,que mora

L

com a mãe,Alessandra, e o irmão
Adrian, nos Estados Unidos, vários amigos deixaram felicitações
pelo aniversário antes da notícia
da morte de Tom. “Muitos anos
de vida, saúde, paz e alegrias sempre. Feliz Aniversário. Saudades!”,
comentou uma amiga.“Parabéns,
te amamos!”, disse outra pessoa.
Xuxa Meneghel prestou uma

homenagem ao intérprete do
Louro José. A apresentadora
postou uma foto ao lado do papagaio e pediu para que ele mandasse uma mensagem para a mãe,
Alda Meneghel, que morreu em
2018.“Meu namoradinho, como
amei receber seu carinho. Diz para minha Aldinha que eu a amo”,
escreveu a Rainha dos Baixinhos.
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GERAL
L EM 2 DE NOVEMBRO

Dia de homenagens
Dom Orani celebra missa no Cemitério do Caju e lembra mortos pelo coronavírus
DIVULGAÇÃO / NINA LIMA

O

Dia de Finados no Cemitério da Penitência,
no Caju, na Zona Norte
do Rio, foi marcado por homenagens ontem. A primeira missa
campal foi celebrada por Dom
Orani João Tempesta às 7h30.
O cardeal abriu a celebração
com uma mensagem para as pessoas que perderam seus entes queridos,especialmente para as famílias vitimadas pela Covid-19 e que
não puderam velar seus parentes.
“Hoje (ontem),fazemos uma oração pelos que se foram, mas também uma celebração de esperança
representada pela pira com a Chama da Esperança, que servirá como uma luz para que pesquisadores da Fiocruz cheguem à vacina
contra o novo coronavírus”, disse.
Dom Orani lembrou os profissionais de saúde que se foram
vítimas da Covid-19 e pediu orações por médicos, enfermeiros e
demais trabalhadores que atuam
na área de frente na pandemia.
Na missa das 11h,celebrada pelo padre Pedro Paulo,uma vela foi
acesa na pira Chama da Esperança e entregue para a presidente da
Fiocruz, Nísia Trindade Lima. O
religioso destacou que a pira representa a luz divina para que se
descubra a cura do coronavírus.
O dia foi encerrado com uma
missa campal. Cerca de duas mil
pessoas visitaram o cemitério —
90% a menos do que em 2019. O
horário de visitação foi reduzido
em uma hora por conta da pandemia.A administração do cemitério tomou medidas restritivas
para evitar o contágio pelo coronavírus.“As missas foram realizadas ao ar livre.Colocamos dispensers de álcool, nos preocupamos
com a medição de temperatura e
pedimos distanciamento e uso de
máscara”,disse o superintendente
do Crematório e Cemitério da Penitência, Alberto Brenner Júnior.

Dom Orani acendeu pira com a Chama da Esperança: ‘Servirá como uma luz para que pesquisadores cheguem à vacina contra o coronavírus’

Famílias redobram os cuidados Vacinação no início de 2021
L Em meio à pandemia do coronavírus,famílias redobraram os cuidados para prestar as homenagens
aos entes queridos no Dia de Finados.No Cemitério do Caju,o movimento foi bem abaixo do que o
registrado no ano passado.
Diego Almeida, de 32 anos,
foi ao cemitério no Dia de Finados pela primeira vez. Após perder a avó, há seis meses, ele decidiu acompanhar a mãe.“Ela vinha
com a minha vó. Para ela não vir

sozinha, eu vim para fazer companhia”, contou. Com flores e álcool em gel na mão, o economista
disse que eles tomaram todos os
cuidados para prestar as homenagens.“Viemos de carro para evitar
o transporte público.”
O pedreiro Carlos Alberto, de
42, passou a frequentar o cemitério no Dia de Finados após a morte
do irmão há um ano e três meses.
“Existe o medo da Covid-19, mas
tomamos todos os cuidados.”

A presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade, afirmou ontem acreditar que a vacinação contra a
Covid-19 começará até o fim do
primeiro trimestre de 2021.A expectativa, segundo ela, é de que a
instituição possa dar início à produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca em
janeiro ou fevereiro.“A nossa expectativa é que possamos encaminhar todo esse processo da va-

L

cina,que precisa ter a validação da
pesquisa. Entre janeiro e fevereiro, estaremos iniciando a produção.Todo trabalho acompanhado
pela Anvisa e, assim, temos toda
a esperança que possamos, no
primeiro trimestre de 2021, iniciar esse processo de imunização,
como um dos instrumentos importantes para que nós possamos
lidar com essa pandemia”, disse
Nísia, que participou de missa no
Cemitério da Penitência.
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GERAL
L EM TODOS OS RAMAIS

Menos viagens
diárias de trem
Mudança nos horários começa na quinta-feira
SuperVia informou que
o número de viagens
diárias de trens será reduzido a partir de quinta-feira
em todos os ramais. De acordo com a concessionária, a nova grade de horários manterá a
taxa de ocupação das composições abaixo de 60%, limite máximo estipulado pelo estado e
fiscalizado pela Agetransp.
Os novos horários ainda não

A

foram divulgados, mas a empresa alegou que foi necessário
reduzir sua grade por conta da
atual demanda de passageiros,
reduzida em 40% em relação ao
que era observado antes da pandemia do coronavírus.
Segundo a concessionária,
por conta da pandemia, muitos
passageiros têm mantido suas
atividades em casa, mesmo após
o fim das medidas de restrição

ao deslocamento, o que afetou as
empresas de transporte público.
Os trens atendem a Região
Metropolitana do Rio e mais
11 municípios da Baixada Fluminense. A SuperVia informou
que, desde o início da pandemia, registra uma redução de
mais de 56 milhões de passageiros, o que resulta, até o momento, em uma perda financeira de
mais de R$ 247 milhões.
ESTEFAN RADOVICZ

Novos horários dos
trens ainda não
foram divulgados

Vereador Zico Bacana é baleado em Anchieta
O vereador Zico Bacana
(Podemos) foi vítima de
um atentado em Anchieta,
na Zona Norte do Rio, na
noite de ontem. “A informação que tenho é que ele foi
baleado em uma embosca-

L

da em Anchieta. Chegaram
dois homens com roupas de
policiais e dispararam. Ele e
a esposa estavam em campanha no carro”, disse Fábio
Assis, assessor de Zico. “A
esposa está bem, mas mui-

to nervosa”, acrescentou. Segundo a direção do Hospital
Estadual Carlos Chagas, em
Marechal Hermes, o estado
de saúde de Jair Barbosa Tavares — nome de batismo
do vereador — é estável.
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GERAL
L POSTULANTES A VEREADOR

Apelidos de candidatos
De Capitã Cloroquina a Tarzan, eleitores têm opções para todos os gostos
ARTE PAULO MÁRCIO

niverso dos mais criativos,
de homens de marketing,
de vale-tudo e de bizarrices na busca pelo seu precioso voto,as eleições sempre são um palco
para o desfile de candidatos de variadas bandeiras e propostas,mesmo que lunáticas ou,muitas vezes,
impossíveis de se tornarem reais.
Num cenário de enorme concorrência, o primeiro objetivo é chamar a atenção daqueles que vão
decidir nas urnas. Para muitos, a
alternativa é escolher logo de cara
um nome impactante.
E nas eleições municipais no
Rio, no dia 15, o que não falta são
‘candidatos marqueteiros’. Isso fica claro já no registro eleitoral. O
primeiro e decisivo passo é a escolha dos nomes. Para muitos, esse
é o ápice da campanha. Em plena
pandemia do coronavírus, seria
impossível passar em branco por
um dos mais polêmicos destaques
deste ano. Por isso, temos uma
candidata que une dois aspectos
fundamentais: Capitã Cloroquina, referência à patente do presidente Jair Bolsonaro,principal garoto-propaganda da substância,
que, infelizmente, não mostrou
eficácia na luta contra a Covid-19.
Se você achar que a Capitã Cloroquina não é um remédio para
seus problemas,é possível recorrer
a um candidato a super-herói nas
urnas: Charles Homem-Aranha,
que quer jogar a teia para segurar
o voto do eleitor. Se o morador do
Rio preferir pegar um cipó e sair
por aí batendo no peito e soltando
o grito, uma opção é Tarzan.
Se o seu lance é driblar as mazelas da cidade, temos também entre os postulantes à Câmara deVereadores quem se apresente como
Maradona, craque argentino famoso pelo talento e as muitas encrencas fora das quatro linhas.

U

Não é garantia
de sucesso
L Aos interessados de plantão,
a tática dos nomes estranhos
não deu muito certo em 2016,
últimas eleições municipais.
Na Câmara de Vereadores do
Rio de janeiro, o único eleito foi Renato Cinco, que não
chega a ser assim um nome
tão estranho e, claro, o identifica com quem o conhece.
Se a estratégia de quem faz
o próprio marketing fracassar nas urnas, a Justiça está aí
para isso e sempre é possível
apresentar um recurso e tentar mudar a situação. Uma
sugestão, quem sabe, seja o
Advogado de Deus, também
candidato aqui no Rio...

Superpoderes
nas urnas
Quanto aos super-heróis,há nove candidatos Homem-Aranha.
O campeão das missões impossíveis é Hulk: 19 parecem querer
mostrar nas urnas a revolta do
cientista Robert Bruce Banner,
que se torna um brutamontes
verde, mas totalmente do bem.
Quem também está em alta é
Wolverine,candidato em 12 cidades. Batman, o famoso HomemMorcego, inspira sete políticos
pelo país. Há ainda quatro que
se identificam como Homem de
Ferro e três que se apresentam como Super-Homem. O sexo feminino não foi deixado de lado: quatro candidatas se apresentam aos
eleitores como Mulher Maravilha.

L

‘É um risco usar nomes de ocasião’, diz consultora
L Há outros candidatos com apelidos curiosos,como Tapete,Buruca,Frango Bombeiro,Canela Lado
a Lado, Cem Por Cento Tranquilo e Maria Pede Socorro do Méier.
E se você tem o comum apelido
de Jorginho,não se aborreça: uma
das opções nas urnas é o Jorginho
Original. Há ainda quem busque
uma vaguinha como vereador

com o sugestivo nome de Soneka.
Cientista político e sociólogo
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ),Paulo Baía adverte que toda escolha de nome tem
um significado para quem o adota: “Quem está distante pode até
estranhar, mas o candidato sabe o
motivo da escolha e para quem está falando.Certamente,vê alguma

vantagem nisso,chama a atenção”.
Consultora política, Fernanda Galvão concorda em relação
aos apelidos, mas alerta: “É um
risco usar nomes de ocasião. Não
gera identidade e, daqui a duas
ou três eleições, não fará muito sentido. É preciso construir a
própria marca para se manter vivo na cabeça dos eleitores”.
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POLÍCIA
L NA TRANCA

Preso em Caxias
MC é suspeito de promover organização criminosa
ma ação conjunta entre
a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)
e a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prendeu Alexandre Magno Rodrigues Vieira, o MC Alexandre Fabuloso, de 45 anos, na
madrugada de domingo. Ele é
suspeito de promover uma organização criminosa no Ceará.
O funkeiro é morador do Jardim Catarina, em São Gonçalo,
e foi preso em Xerém, Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com a Polícia Civil, contra o MC, havia uma
mandado de prisão preventiva em aberto por associação ao
tráfico de drogas, expedido pela
Vara de Delitos de Organizações
Criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele foi abordado
em um posto da PRF na Rodovia Washington Luiz (BR-040),
quando estava em um carro prata, a caminho de um evento em
Juiz de Fora (Minas Gerais).

U

Fabuloso é apontado como o
responsável pela música O Mestre e seu Elenco Fabuloso, feita
há nove anos em homenagem a
Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que, na época, era
o chefe do tráfico de drogas da
Rocinha. Segundo a polícia, o
MC produziu vídeos exaltando
a atuação de Francisco Cilas de
Moura Araújo, conhecido como Mago Caucaia, chefe da facção Comando Vermelho (CV)
no Ceará, que está preso desde
julho. De acordo com a Polícia
Civil cearense, ele também reverenciava membros da quadrilha com“salves”, ao mesmo tempo em que os instigava a matar
membros de grupos rivais.
Preso, o MC Fabuloso foi
levado para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte
do Rio. Procurada, a assessoria
do cantor disse, em nota, que
ainda não tem um posicionamento sobre a prisão dele.
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MC Fabuloso seguia para evento

L COM OSSADA

Carro é encontrado
Veículo é de irmão desaparecido do ator Marco Ricca
O carro de Giuliano Ricca,
desaparecido há seis anos, foi
encontrado em um sítio próximo à Rodovia Presidente
Dutra, em Santa Isabel, São
Paulo, na manhã de ontem.
Dentro do veículo, que apresentava sinais de capotamento, segundo a Polícia Militar,
havia uma ossada e documentos. O produtor cultural é irmão do ator Marco Ricca.
Em outubro de 2014, Giuliano, que tinha 47 anos na
época, saiu de São Paulo pa-

ra o Rio de Janeiro e, desde
então, não se teve mais notícias dele. O carro encontrado é o mesmo utilizado pelo
produtor cultural, um CRV
preto, assim como a placa.
Segundo a PM, funcionários andavam pelo sítio com
um cachorro, que começou a
latir para o carro, preso numa árvore. Foram eles que
encontraram a ossada e chamaram a polícia. Somente
após exames de DNA a identidade da vítima será confir-

mada. As informações sobre
os documentos não foram
divulgadas e o caso ficará
com a Polícia Rodoviária Federal na delegacia de Arujá.
Em 2014, o desaparecimento de Giuliano veio à
tona após Marco Ricca tornar público o drama familiar. Na época, ele fez um
apelo por informações que
ajudassem a localizar o paradeiro do irmão após as investigações da Polícia Civil
não avançarem.
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Vamos avançar, Fogão!
Em negociação com o técnico da Bolívia, Glorioso decide vaga na Copa do Brasil

D

errotado por 1 a 0 no
jogo de ida, no Nilton
Santos, o Botafogo enfrenta o Cuiabá, hoje, às 19h,
na Arena Pantanal, precisando
vencer para se manter vivo na
Copa do Brasil. Mas o decisivo
duelo não é a única prioridade
no radar alvinegro.
Sem técnico desde a saída
de Bruno Lazaroni, o clube,
de acordo com o site Fogãonet,
tenta a contratação de um comandante estrangeiro. O desejo ganhou força nos últimos
dias e o nome do favorito já teria, inclusive, sido escolhido
pela diretoria.
Ontem, o Botafogo confirmou que a negociação com o
técnico César Farías está em andamento. Ele tem 47 anos, é venezuelano e comanda a seleção
boliviana. Com a proposta alvinegra em mãos, Farías depende
apenas da liberação da federação boliviana para assinar.
A definição sobre o alvo para
o cargo não coube apenas ao gerente de futebol Túlio Lustoza.
Também contou com a opinião
e aval de membros importantes do comitê executivo de futebol. A ideia é anunciar o substituto de Bruno Lazaroni até

DIRETORIA
TENTA RENOVAR
COM O GOLEIRO
DIEGO CAVALIERI
E MAIS TRÊS
dos goleiros Diego Cavalieri e
Saulo, o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o volante Luiz
Otávio, que têm vínculo com o
clube até 31 de dezembro, pelo
menos até o fim do Brasileirão,
em fevereiro de 2021.
Quanto ao lateral-direito
Marcinho, ao zagueiro Helerson e ao atacante Lucas Campos, a diretoria não pretende renovar com os jogadores.

CUIABÁ

BOTAFOGO

João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição, Lucas Hernández;
Nenê Bonilha, Matheus Barbosa, Hayner, Elvis; Willians Santana, Maxwell.
Técnico: Marcelo Chamusca

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio
Alexandre, Honda e Bruno Nazário;
Warley, Matheus Babi e Kelvin.
Técnico (interino): Flavio Tenius

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)
Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer
(PR) e Ricardo Junio de Souza (MG)
Horário: 19 horas
TV: Sportv

AFP

amanhã. Hoje, o preparador de
goleiros Flavio Tenius comandará a equipe novamente.
Para a vaga do peruano Lecaros, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito
no empate de sábado em 2 a 2
com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, o escolhido será o
atacante Kelvin.
Enquanto isso, a diretoria
tenta prorrogar os contratos

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: Evaldo José
Comentarista: Gerson

O técnico venezuelano César Farías, da seleção da Bolívia, já tem a proposta alvinegra em mãos

SÃO PAULO AVANÇOU NOS PÊNALTIS. VEJA OS DUELOS DAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL

14/10: Fortaleza 3 x 3 São Paulo
25/10: São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza
L 27/10: Botafogo 0 x 1 Cuiabá
L HOJE, 19H: Cuiabá x Botafogo
L 28/10: Atlético-GO 1 x 2 Inter
L HOJE, 21H30: Inter x Atlético-GO
L 28/10: Santos 0 x 0 Ceará
L AMANHÃ, 19H - Ceará x Santos

28/10: Corinthians 0 x 1 América-MG
AMANHÃ, 21H30: América-MG x Corinthians
L 28/10: Athletico-PR 0 x 1 Flamengo
L AMANHÃ, 21H30: Flamengo x Athletico-PR
L 29/10: Bragantino 1 x 3 Palmeiras
L QUINTA, 19H: Palmeiras x Bragantino
L 29/10: Grêmio 1 x 0 Juventude
L QUINTA, 21H30: Juventude x Grêmio

L

L

L

L
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L RETORNO TÍMIDO AOS TREINOS

Sem previsão de volta
Sem jogar pelo Mengão há quase um mês, Arrascaeta sofreu duas lesões em outubro
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

nquanto o Flamengo digere a intragável goleada
sofrida para o São Paulo,
por 4 a 1, domingo, no Maracanã, que o fez desperdiçar a
chance de assumir a liderança no Campeonato Brasileiro,
o volta do meia Arrascaeta aos
treinamentos, ainda que com
restrições, ontem, no Ninho do
Urubu, foi um alento para a Nação Rubro-Negra.
Em transição, o uruguaio participou de parte da atividade no
campo com o restante do grupo.
Tratada com cautela, a retomada
não exigiu do camisa 14, que segue em tratamento de recuperação de um incômodo no joelho.
Ainda sem previsão de volta aos
gramados, Arrascaeta disputou
o último jogo pelo Flamengo no
dia 4 de outubro.
Essa é a segunda lesão do
uruguaio em menos de um
mês. A primeira foi a serviço
da seleção do Uruguai na preparação para enfrentar o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar,
quando ele sofreu uma distensão na coxa direita. De volta ao
Flamengo, ele se recuperou,

E

mas, às vésperas do confronto
com o Internacional, em Porto
Alegre, apresentou inchaço no
joelho e, desde então, segue em
tratamento.
O departamento médico
rubro-negro continua cheio e
com nomes de peso em recuperação: o zagueiro Rodrigo Caio,
o apoiador Diego e os atacantes
Pedro Rocha e Gabigol.

Braz quer
Diego Alves
L A boa fase de Hugo Souza tem
animado dirigentes e torcedores
do Flamengo nos últimos jogos.
No entanto, a diretoria ainda dá
prioridade à renovação do experiente Diego Alves, que tem contrato se encerrando no dia 31 de
dezembro. Em entrevista ao ‘Paparazzo Rubro-Negro’,o vice-presidente Marcos Braz falou sobre
a negociação com o arqueiro de
35 anos.“Diego Alves é uma pessoa importantíssima nesses dois
anos em que eu estive ao lado dele, de janeiro de 2019 para cá. Um
dos líderes”,disse Braz,que emendou:“Estamos trabalhando em cima disso (renovação). Se a gente
não tivesse interessado, já teria
falado com ele”, encerrou Braz.

OS VOLANTES
WILLIAN ARÃO
E THIAGO MAIA
VOLTAM AO
TIME AMANHÃ
No jogo de volta contra
o Athletico-PR, amanhã, às
21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo, que venceu
em Curitiba, por 1 a 0, contará
com a volta dos volantes Willian Arão e Thiago Maia. Suspensa, a dupla cumpriu suspensão na derrota para o São
Paulo, pelo Brasileiro.

Galo perde e
Fla agradece

Zico critica erros defensivos
L Zico criticou a postura do time
na derrota para o São Paulo. Em
seu canal no Youtube, o ídolo rubro-negro disse que o Flamengo
precisa vencer jogos decisivos.
“Um time como o Flamengo não pode, seguidas vezes, ter
o goleiro como melhor em campo. Isso estava acontecendo com
o Hugo nas últimas partidas. Isso,
às vezes, é preocupante… Não teve nenhuma responsabilidade em
nenhum dos gols, fez com que o

placar não fosse maior (…) São
Paulo vinha crescendo,botou a juventude e aproveitou muito bem
esse mau dia do Flamengo. Começou com gol, mas sofreu logo o empate. Nesses jogos de seis
pontos,no momento de um lance
tem que saber ser decisivo.Depois
saiu o quarto gol… Uma jogada de
uma inocência tremenda,o goleiro dar um passe lá de trás.Um erro
de marcação clamoroso. Muitos
erros na defesa”, disse o Galinho.

O Palmeiras recebeu muito bem
seu novo técnico,o portuguêsAbel
Ferreira,ao vencer o Atlético-MG
por 3 a 0, ontem, às 17h, pela última rodada do primeiro turno do
Brasileiro. O treinador acompanhou das tribunas do Allianz Parque os gols de RaphaelVeiga,Rony
e Wesley. O resultado foi bom para o Flamengo (35 pontos), que
segue à frente do Galo (32) e com
um jogo a mais. O time mineiro
amarga um jejum de quatro partidas sem vencer.Já o Palmeiras,que
acumulou quatro vitórias e uma
derrota em cinco jogos com o interino Andrey ‘Cebola’, agora soma
28 pontos,também com uma partida a menos que o Rubro-Negro.
L

Em transição, Arrascaeta participou de parte da atividade no campo
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L ‘NÃO SE ROTULA NEM COM 30 ANOS DE CARREIRA’

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

Odair nega fama
de retranqueiro
Fluzão vive boa fase após quedas em mata-matas
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

A

pós sobreviver às eliminações da Sul-Americana e Copa do Brasil, diante de Unión La Calera (Chile) e
Atlético-GO, respectivamente, Odair Hellmann colocou o
Fluminense nos trilhos e o clube terminou o primeiro turno
do Campeonato Brasileiro no
G-4. Antes de atingir a boa fase vivida nas últimas semanas,
o técnico de 43 anos era taxado
pela torcida e imprensa como
um treinador pouco ofensivo. O
comandante criticou o rótulo e
atribuiu o sucesso ao tempo de
trabalho no Time de Guerreiros.
“Eu tenho três anos de carreira (comandou o Inter-RS de 2017 a
2019) e já querem rotular. Não se
rotula nem com 20,30 anos de carreira,imagine com três.Estou iniciando minha carreira,mas muito
bem.Trabalhando em equipes em
reconstrução,com dificuldades financeiras.Agradeço aos meus pares, que são a comissão técnica, os
jogadores. Me sinto feliz e honrado pela caminhada até aqui. Estou aberto a evoluir e crescer”, dis-

CLUBES
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35
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10
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30

16
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2º FLAMENGO

35

19

10

5

4

33

25

8

3º ATLÉTICO-MG

32

18

10

2

6

31

23

8

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

25

20

5
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ZONA DA SUL-AMERICANA
7º PALMEIRAS

28

18

7

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

Odair
Hellmann
lembra que
tem apenas
três anos de
carreira

se Odair, que emendou:
“Esse ano,no início,tivemos dificuldades e oscilações. Na Sul-Americana, não tínhamos alguns
jogadores ainda.Estava mais apto
a oscilar.A Copa do Brasil tivemos
de mudar a equipe numa semana
decisiva. As mudanças de acordo
com estratégia visando adversá-

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

rio, acontece com conhecimento, convívio. O profissional que te
conhece e confia, entende quando você o tira de um jogo, o contexto coletivo, que é o que vai dar
o resultado. Esse tempo de trabalho permite ao profissional buscar
adaptações para as caminhadas do
ano”, encerrou.

Empresário de Dodi não dá prazo pra responder
A novela envolvendo a renovação de Dodi segue sem fim.
O Fluminense já enviou propostas pelo jogador, mas todas
foram recusadas até aqui. Em
entrevista ao Globoesporte.com,
o empresário do jogador, Carlos Escuro, rechaçou ter uma
data delimitada para dar uma
resposta ao Fluminense. O
agente também comentou sobre propostas de outros clubes.
“Nunca foi marcada data de

E

ZONA DA LIBERTADORES
1º INTERNACIONAL

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

SÁBADO

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

L

V

nada. Disseram que segundafeira daríamos uma resposta.
Nunca foi combinado isso. O
que foi combinado quando saímos da sala do Mário (Bittencourt, presidente do Fluminense) na semana passada? Que
iríamos nos reunir (com os demais representantes) e conversar sobre uma contraproposta
e passar para o clube. Mas não
foi dada nenhuma data”, afirmou Carlos Escuro.

O empresário chegou a ser
infectado pelo novo coronavírus. “Nunca dei data nenhuma que vinha para isso ou para aquilo. Peguei Covid e logo
depois que me curei eu fui para
Portugal para resolver a situação de um atleta e tinha que esperar fechar a janela para tentar fechar a negociação. Depois
eu voltei ao Brasil e fui direto
ao Rio. Não passei nem em casa”, encerrou o agente.

X

FORTALEZA

18:00

SÃO PAULO

X

GOIÁS

19:00

ATLÉTICO-GO

X

CORINTHIANS

21:00

X

PALMEIRAS

16:00

DOMINGO

01/11
FLAMENGO 1 X 4 SÃO PAULO
SPORT 1 X 0 ATHLETICO-PR
SANTOS 3 X 1 BAHIA
GOIÁS 1 X 1 VASCO

ONTEM
PALMEIRAS 3 X 0 ATLÉTICO-MG
GRÊMIO

ATHLETICO-PR

X

BRAGANTINO *

VASCO
INTERNACIONAL

X

CORITIBA

16:00

BRAGANTINO

X

SANTOS

18:15

ATLÉTICO-MG

X

FLAMENGO

18:15

BAHIA

X

BOTAFOGO

18:15

FLUMINENSE

X

GRÊMIO

20:30

CEARÁ

X

SPORT

20:30

* Não encerrado até o fechamento desta edição

ARTILHARIA
15 GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
12 GOLS: Marinho (Santos) 10 GOLS: Pedro (Flamengo)
8 GOLS: Keno (Atlético-MG)
7 GOLS: Cano (Vasco), Claudinho (Bragantino) e Nenê (Fluminense)
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L PROBLEMA NO VASCÃO

Talles Magno é dúvida
Atacante tem trauma na bacia e faz tratamento intensivo para enfrentar o Caracas

O

atacante Talles Magno,
de 18 anos, é dúvida
para a partida do Vasco
contra o Caracas, na Venezuela, amanhã, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. O jogador,
que foi substituído no primeiro tempo do empate em 1 a 1
com o Goiás, domingo, após
entrada de Ariel Cabral, teve
um trauma na bacia e fará tratamento intensivo para saber
se terá condições de jogo.
“O atleta Talles Magno sofreu um trauma na região da
bacia, próxima ao abdômen,
no jogo contra o Goiás, e iniciou o tratamento já no vestiário. Manterá o tratamento intensivo durante a viagem e será
reavaliado nas próximas horas
pelo departamento médico do
Vasco da Gama”, informou o
clube, em nota.
Talles viajou com a delegação para Caracas. A expectativa
é que a decisão sobre a presença
ou não do atacante em campo
seja tomada pelo departamento médico momentos antes do
início da partida.
No confronto de ida, em São
Januário, o Vasco venceu os venezuelanos por 1 a 0. Agora, jo-

ga pelo empate para avançar à
próxima fase da Sul-Americana. Como o gol fora de casa é
critério de desempate, o Gigante da Colina avançará se
perder por um gol de diferença,
desde que seja a partir de 2 a 1.
O zagueiro Leandro Castan,
que cumpriu suspensão diante do Goiás, prevê um jogo du-

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘SERÁ UMA
PARTIDA MUITO
DISPUTADA,
MAS ESTAMOS
CONFIANTES’
ro em Caracas.“Já conhecemos
um pouco os adversários, pois
tivemos uma partida difícil
contra eles na última quartafeira. Se eu não estou enganado, o Caracas vai contar com (a
volta de) alguns titulares nesse
próximo jogo, então será uma
partida muito disputada. Apesar disso, estamos confiantes e
acreditamos que iremos levar a
classificação para o Rio de Janeiro”, afirmou o capitão.

Novela Benítez perto do fim
L O presidente Alexandre Campello terá uma semana agitada no
Vasco. Vivendo expectativa pela
reeleição no Cruzmaltino no sábado, o mandatário quer fechar a
contratação de Martín Benítez hoje. Em entrevista ao Globoesporte.
com, Campello afirmou que a reunião, antes prevista para ocorrer
de forma presencial,será realizada
via videoconferência.“Se for preciso (viajar), sim. Mas acho que
vamos resolver por vídeo. Essa é a

intenção.Vamos negociar”, disse.
O valor da compra deve girar
na casa dos R$ 22 milhões, por
60% dos direitos do jogador, e será parcelada.A primeira parte será
paga ainda este ano ao Independiente-ARG no valor de R$ 14
milhões e as outras seriam pagas
em parcelas menores ao decorrer de 2021. Martín Benítez é um
dos destaques do Cruzmaltino na
temporada, mas tem sofrido com
desgaste e lesões em 2020.

Com maior movimentação no ataque, Talles Magno subiu de produção sob o comando de Sá Pinto
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A GATA DA HORA
ANDREA SCHAEFER/DIVULGAÇÃO

KARLA LIMA e seus cabe-

los de fogo fazem sucesso nas redes: são mais
de 180 mil seguidores
no Instagram! Perguntada sobre qual a parte
do corpo que mais gosta, ela não teve dúvidas:
“Bumbum”. Concorda?
Confira mais lá no Insta
@karla_l1ma
Gatas, mandem fotos e fone para
agatadahora@meiahora.com

Terça-feira, 3.11.2020
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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

R$ 20,00 loiraça, cabelão cintura, parando trânsito, carinhosa,
atraente,
toda quentíssima,
fazendo loucuras, sozinha, ambiente discreto, liberal. WatsApp
97496-2556 Cinelândia.

V/TEXTO

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

ABAFA ANDRESSA

Gata sex! quase mulher, 23 motivos, ativa/ passiva, completa!
Atendo homens, casais. Ambiente
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/
T.99317-1625. Centro.

V/TEXTO

Universo em Desencanto: conhecimento vindo de um mundo
superior, o Racional. Nosso verdadeiro mundo de origem.
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

PEDREIRO
V/TEXTO
E servente. Espectro Engenharia Comparecer
Rua
Peçanha da Silva 110 Jacaré (
final do ônibus 474). Eduardo
Junior. Residente na Cidade
do Rio

ALINHADOR

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

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

LIVROS

CENTRO

AMIGAS CASCADURA

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!

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

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
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BABADO

EM ALTA
Carolina Ferraz postou
foto sem maquiagem e
recebeu só elogios.

L

Web criticou Ana Paula Siebert, que rebateu:
“Vai cuidar da sua vida!”.

L

FÁTIMA: ‘O AMOR SÓ CRESCE’

MARAISA
ASSUME NOVO
NAMORADO

AGNEWS

EM BAIXA

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

L A fila andou mesmo! Maraisa, finalmen-

te, confirmou as suspeitas de que está de
namorado novo, um mês após terminar o
relacionamento com o cantor sertanejo Fabrício Marques. A cantora postou, ontem,
no Twitter, uma foto com o médico mineiro Arthur Queiroz Amaral. Na imagem, ela
aparece no colo do amado, no maior clima
de romance. Desde o fim de semana, fãs já
apontavam o rapaz como o novo mozão
da sertaneja, mas, até então, sem confirmações por parte dela.

ISIS EM FORMA
E NA MODA

QUE FOFURA!

Bruno Gagliasso deixou
os internautas suspirando
diante da fofura da foto dele com o filho caçula, Zyan,
de 3 meses, postada no Instagram. “Vontade de passar o dia todo assim”, escreveu o ator, mostrando seu
clique com o bebê no colo.

Para comemorar os três
anos juntos, Fátima Bernardes postou três fotos com
o namorado, Túlio Gadelha, no Instagram, ontem.
Na legenda, a apresentadora se derreteu toda pa-

L

REPRODUÇÃO DO TWITTER

L Isis Valverde não tirou folga da academia no feriado de
ontem. A atriz, de 33
anos, foi fotografada
indo malhar na Barra
da Tijuca. Mas o que
chamou a atenção
foi que a musa estava
usando uma mochilinha da marca Burberry, que custa R$ 16
mil. Poderosa!

ra o amado: “O meu amor
só cresce. E sinto que com
você é assim também. Feliz
três anos, amor. Que daqui
a 365 dias a gente tenha a
mesma alegria em comemorar essa data”. Fofos!

CASA DE SCOOBY
EM PORTUGAL
É ASSALTADA
A casa de Pedro Scooby
em Cascais, Portugal, foi
assaltada na madrugada
de ontem. No Instagram,
o surfista contou que os ladrões roubaram seus equipamentos profissionais
sem que ele e Cintia Dicker percebessem. “Acordei aqui em Cascais e roubaram minha casa nessa
madrugada e levaram,
simplesmente, todas as minhas pranchas, minhas roupas de borracha, mala, levaram várias coisas”, disse.

L

FAUSTÃO VAI PARAR EM HOSPITAL

L

BABADINHO

DIEGO MARADONA foi internado em uma clínica
na cidade de La Plata, na Argentina, na tarde de
ontem. Segundo o jornal Clarín, a decisão de internar o ídolo argentino foi apenas uma prevenção por conta de uma situação emocional. Ele deve ser submetido a uma série de exames.

L

Fausto Silva foi internado no Hospital Albert Einstein, em
São Paulo, ontem. Faustão deu entrada na unidade com
fortes dores na perna e inchaço. Ele estaria fazendo tratamento para aliviar o incômodo na unidade. Luciana Cardoso, esposa do apresentador, confirmou as informações para o repórter Erlan Bastos, mas disse que o marido já tinha
saído do hospital, após tomar remédios e fazer check-up.

L
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TELEVISÃO
L ENTREVISTA AO ‘FANTÁSTICO’

RESUMO DAS NOVELAS

‘Eu chorei muito’
Xuxa fala sobre comentários machistas e assédio
apresentadora Xuxa
Meneghel, de 57 anos,
falou sobre os comentários machistas que já escutou,
principalmente na década de
80, em entrevista ao Fantástico,
da Globo, no domingo.
“Quando eu comecei a trabalhar, me viam assim: se eu
sou loura, se eu sou modelo,
eu sou uma prostituta. Isso era
uma coisa muito natural naquela época”, contou Xuxa.
No entanto, a apresentadora
afirmou não ter cedido aos assédios para se manter na carreira.
“Se eu tivesse cedido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, mas
eu chorei muito pelo fato de eu ter
visto isso muitas vezes”, disse ela,
após ser questionada pela jornalista Renata Ceribelli sobre o maior
preconceito que já viveu.
Xuxa também comentou sobre
piadas sexistas e racistas que escutava na época em que namorava
o jogador Pelé.“Tinha uma piada
que falava:‘Qual a diferença entre
a Xuxa e o chuchu? Que a Xuxa era
comida de preto rico e o chuchu

A

era comida de preto pobre’.As pessoas vinham me falar isso rindo e
eu não respondia nada”, lembrou.
No bate-papo com Renata, a
apresentadora conversou sobre a
relação tóxica com a ex-empresária Marlene Mattos e rebateu críticas sobre o livro Maya: Bebê Arco-Íris.A obra gerou comentários

DIVULGAÇÃO

‘ME VIAM ASSIM:
SE EU SOU
LOURA, MODELO,
SOU UMA
PROSTITUTA’
negativos entre os conservadores
devido ao conteúdo, pois conta
a história de um anjo que decide
nascer em uma família composta por um casal lésbico. “Eu vi o
quanto elas desejaram ser mães”,
explicou Xuxa, que quis compartilhar a história no livro. “Deus é
amor, não tem preconceito. Isso
é coisa do homem, não de Deus.” Xuxa rebateu críticas a livro

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Dóris
acolhe K1 (foto), a
orienta a falar com
sua mãe e reunir
provas contra Roger.
Edgar pede para conversar com os
líderes da greve de alunos. Lica, Clara,
MB, Felipe e Samantha não cedem a
Malu e Edgar. Jota flerta com Ellen.
Marta e Luís confrontam Edgar e Malu sobre o novo sistema.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Amaralina conta para Duque que
fundou o fã-clube de
Cristal. Dom Rafael
(foto) é aconselhado pelo padre a
pedir perdão às pessoas para quem
fez mal. Lindaura convence Samuel a
não denunciar Dionísio. Dom Rafael
resolve pagar o que deve a Duque pela antiga sociedade dos dois.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo:Agilson e Leozinho conversam sobre Aparício. Penélope chora e
Henrique a conforta.
Giovanni conta para Shirlei que encontrou a agenda de Camila e ela flagra o rapaz. Henrique beija Penélope,
que o agride. Fedora (foto) afirma que
precisa se casar. Fedora desaprova o
vestido de casamento.

AMOR SEM IGUAL

20h30. Record: Leandro (foto)
avisa à Poderosa que
conseguiu marcar o
encontro dela com
Ramiro. O gerente do hotel faz o retrato falado de Bernardo. O capanga
de Tobias chantageia Ramiro. Peppe
é incentivado pelos amigos. Poderosa
chora ao se lembrar dos momentos
com a sua mãe.
CHIQUITITAS

20h30. SBT: Eduarda e Shirley chegam
cansadas após andarem pelo bairro vendendo as bolsas. Armando vai à sala de José Ricardo e
lhe entrega uma pasta. Chico chega
para o encontro com a Eterna Apaixonada sem saber que é Ernestina. Carol
(foto) não entende a acusação de Armando e o questiona.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Caio (foto)
consegue revogar a
medida protetiva de
Cibele. Joyce lamenta com Irene ter se apegado ao filho
de Ritinha. Simone questiona Silvana sobre sua viagem para São Paulo.
Abel implora que Jeiza não aceite
o convite de Ritinha. Ivana fica perturbada com os comentários de Ruy.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Cigano Wladmir.
MENSAGEM:
Wladimir vem abrindo a
semana com bastante axé
e proteção e também nos
alerta sobre os falsos amigos
e pessoas mentirosas que estão no nosso convívio diário.
SAUDAÇÃO:
Optcha!
CORES:
Amarelo e dourado.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para obter sorte e prosperidade com ajuda do Cigano
Wladmir, coloque um tacho
de cobre num lugar alto e
escondido da sua casa com
um ímã, sete moedas douradas, sete pedaços de canela,
um punhadinho de alecrim,

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

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 Seus pontos fortes estarão em
alta, mas controle a impulsividade. Pode faturar um dinheiro, mas evite extravagâncias.
Seu jeito confiante deve despertar paixões e encantar o par.
Números da sorte: 18, 45 e 63.

SÃO MARTINHO DE LIMA
Com alegria celebramos a santidade
de vida de um santo do nosso chão
latino-americano. São Martinho
nasceu no Peru, em 1579, filho de
um conquistador espanhol com uma
mulata panamenha. Grande parte da
sociedade de Lima não diferenciava
tanto da nossa atual, pois sustentava
a postura do preconceito racial. Martinho sofreu muitas humilhações.
Mendigo por amor aos mendigos,
São Martinho de Porres, ou de Lima,
destacou-se entre tantos pela sua
luta contra o tentador e a tentação,
além da humildade, piedade e caridade. Morreu em 1639.

L Trabalhar em equipe será
uma boa opção. Dia harmonioso com a família. Atração
por colega deve ficar mais
forte. O romance pede mais
privacidade e intimidade.
Números da sorte: 92, 65 e 74.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Se apostar na sua garra, vai
conquistar o que quiser e provar o seu valor no emprego.
No romance e na paquera, não
queira fazer tudo do seu jeito:
ouça as opiniões do parceiro.
Números da sorte: 30, 21 e 93.

Terá que se esforçar para
aprender uma nova tarefa ou
função: evite procrastinar. Dê
atenção à saúde. Romance
com alguém de fora fica mais
intenso. Faça planos a dois.
Números da sorte: 85, 31 e 76.
L

Tome conta do seu dinheiro:
evite gastos desnecessários. A
saudade de quem mora longe
pode aumentar. A paquera
deixa a desejar. Já o relacionamento conta com ousadia.
Números da sorte: 14, 41 e 59.
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 Trabalhar em equipe será
uma boa opção no serviço, mas
tenha jogo de cintura para evitar conflitos. A Lua protege a
vida amorosa, invista fundo na
sua sensualidade hoje.
Números da sorte: 60, 69 e 15.

SANTO DO DIA

L Tenha cuidado com o desânimo e a preguiça: mantenha-se
ativo. Vai precisar de concentração nas tarefas. Os astros
trazem boas vibrações para os
assuntos do coração.
Números da sorte: 82, 55 e 73.

de 21 de junho a 22 de julho
L

arroz com casca, milho e lentilha, pedindo por sorte e
prosperidade.

FRASE DO DIA

“O amor é como uma flecha que trespassa o coração
de repente.” (Sienkiewicz)

L Terá pela frente um dia de
muitos compromissos e decisões. Romance com alguém da
turma conta com a proteção
dos astros. O relacionamento
ficará cada vez mais forte.
Números da sorte: 88, 61 e 52.

L Resista à tentação de gastar.
Vai focar no trabalho, especialmente se mira uma promoção. Relacionamento com
colega deve dar certo. Faça
planos a dois.
Números da sorte: 17, 80 e 08.

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

Fuja de brigas com os parentes. Terá sorte para fazer uma
fezinha. Na conquista, pode
se interessar por alguém de
outra cidade. União cheia de
amor e carinho.
Números da sorte: 81, 99 e 90.
L

Vai querer interagir com as
pessoas, se não puder ser pessoalmente, aposte na internet.
Papos descontraídos ajudam
a paquera. Romance cheio de
desejo e vontade.
Números da sorte: 28, 73 e 10.

Tome cuidado para não torrar suas economias: controle
os gastos. Se há tempos está de
olho em alguém, é hora de se
declarar. Terá mais harmonia
e romantismo a dois.
Números da sorte: 20, 29 e 47.

esqueça!
No dia seguinte, quando
Joãozinho volta da escola,
o pai pergunta:
— E aí, meu filho, como
você foi na prova?
Joãozinho responde:
— Quem é você?

IMPRESSORA
Estavam duas folhas numa
impressora, preparadas para
serem impressas. Uma vira
para a outra e pergunta:
— Há quantos anos está aí?
A outra responde:
— A4.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
FAROESTE
No faroeste, o cara chega
no bar com aquela pinta de
durão e levanta logo a camisa, mostrando as cicatrizes
para outro sujeito que estava lá. Então, ele diz, apontando para a costela:

— Essa foi em México City!
Todos ficam admirando. Então, ele mostra outra cicatriz
no peito e dispara:
— New York City.
Ele aponta uma nas costas:
— Washington City.
Então, mantendo a pose, ele

mostra uma do lado direito
do abdômen:
— Apendicite.
PROVA
O pai diz para Joãozinho:
— Se você tirar nota baixa
na prova de amanhã, me
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