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Buracos atrapalham 
a vida de motoristas

Desrespeito de 
morador da Baixada

Esgoto vazando em 
São Gonçalo

Música alta e 
homens armados

Beneficiários do INSS 
sonham com o 14º

Passageiros sofrem 
com assaltos diários

 LNa Estrada Comandante Luiz Souto, 
próximo aos números 56, 65 e 1282, 
no Tanque, Jacarepaguá, há muitos 
buracos dificultando a passagem dos 
veículos. A prefeitura já foi acionada 
várias vezes para asfaltar o local e não 
toma providências. É notório o desprezo 
pela nossa região. Chega de descaso!

 LUm morador está despejando barro 
em toda a extensão da Estrada da Li-
gação, em Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense. Já fizemos inúmeras ten-
tativas de contato com a Secretaria 
Municipal de Ordem Pública para de-
nunciar, sem sucesso. Alguém precisar 
resolver o problema.

 LA Rua Maurício de Abreu, em Ne-
ves, São Gonçalo, está repleta água 
suja, vinda de um vazamento de 
esgoto. A 4ª DCO, da  prefeitura, já 
comunicada, nada faz. Moradores 
dos números 470 e 932 são os mais 
prejudicados. Alguém precisa visitar 
o local e solucionar a questão.

 LHomens armados estão colocando 
lonas e caixas de som com música 
alta todos os fins de semana, na 
Rua Lauro Sodré, na Vila Rosário, 
em Duque de Caxias, impedindo a 
passagem dos carros e tirando a paz 
dos moradores! 

 LAposentados e pensionistas do 
INSS, principalmente aqueles que 
estão no grupo de risco da Co-
vid-19, esperam o tão sonhado 14º 
salário para terem uma mesa farta 
no final do ano. Será que o governo 
vai pagar mesmo?

 LA notícia do assalto com passagei-
ros baleados na linha de ônibus 864 
(Bangu—Campo Grande) é só mais 
um capítulo sofredor da vida dos 
trabalhadores que vivem à mercê da 
segurança pública. Alguém precisa 
ser responsabilizado. 

Josias Barbosa
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Anônimo
Duque de Caxias

Aroldo Gomes Martins
Itaboraí

Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,7606(C); 
R$ 5,7612(V)

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 60 anos e 
sou jornaleiro há 40. 
Antes de ser jornalei-
ro, fui serralheiro. Na 
minha profissão, gosto 
de lidar com o público, 
pois os fregueses são o 
que temos de melhor 
aqui. Moro em Bel-
ford Roxo, torço pelo 
Flamengo e, nas horas 
vagas, gosto de namo-
rar. No MEIA HORA, 
gosto de ler o caderno 
de esportes.

MAURÍCIO  
FIORILO —

 Centro

TAMARA 
CON-
CEIÇÃO 
BARROSO 
CHEREM  
tem atualmen-
te 22 anos. Ela 
desapareceu 
em 12 de maio 
de 2014, em 
Santa Cruz (Zona Oeste do Rio), após 
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Médicos, enfermeiros e outros funcionários deram abraço coletivo no Hospital Federal de Bonsucesso

ESTEFAN RADOVICZ

Abraço no hospital
Funcionários do HFB fazem manifestação. Quatro prédios da unidade reabrem hoje 

 L APÓS INCÊNDIO

F
oi com um abraço coleti-
vo ao Hospital Federal de 
Bonsucesso (HFB), na Zo-

na Norte do Rio, cartazes de “não 
à privatização do SUS” e “saúde 
não é mercadoria” que médicos, 
enfermeiros e servidores da uni-
dade de saúde realizaram uma 
manifestação ontem na entrada 
principal da instituição. O ato foi 
realizado um dia antes da abertu-
ra parcial do hospital. Segundo o 
Ministério da Saúde, os prédios 
3, 4, 5 e 6, que não foram atingi-
dos pelo incêndio que aconteceu 
há uma semana, reabrem hoje.

Os manifestantes temem o 
fim de parte dos atendimentos, 
com a suspensão temporária de 
algumas especialidades e a trans-
ferência de médicos e enfermei-
ros para outras unidades de saú-
de. “Nosso medo é que, ao serem 
realocadas em outras unidades, 
algumas especialidades dos cen-
tros cirúrgicos não voltem a ser 
oferecidas no Hospital Federal 
de Bonsucesso. Tememos que a 
obra demore meses, um ano ou 
mais e caia no esquecimento e a 
unidade não volte a realizar ci-
rurgias, uma referência na região. 
A clínica cirúrgica do Bonsuces-
so tem todas as especialidades, se 
ela não retornar, será um crime. 
Queremos uma garantia das au-
toridades responsáveis de que es-
te serviço voltará para o hospi-
tal quando estiver pronto para o 
atendimento pleno”, disse o dire-
tor do corpo clínico da unidade, 
Júlio Noronha. 

Durante a manifestação, 
uma viatura da Polícia Militar 
chegou com uma grávida pas-
sando mal e precisando de aten-
dimento urgente. No entanto, 
o veículo não passou da porta e 
os militares precisaram levar a 
mulher para outro local.

 LEm nota, o Ministério da Saúde 
confirmou a volta do funciona-
mento do HFB: “Terão continui-
dade as consultas ambulatoriais, 
sessões de quimioterapia, entre-
ga de medicamentos oncológi-
cos, realização de exames labora-
toriais e retirada de resultados”. E 
acrescentou que doação de san-
gue, emergências, cirurgias, in-
ternações, hemodiálise e exames 
de imagens, que funcionavam no 
prédio que pegou fogo (1), “per-
manecem suspensos até a conclu-
são dos reparos”. O prédio 2, onde 
funciona o Centro de Atenção à 
Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente, passará por avaliação 
técnica para o retorno.

Consultas e 
quimioterapia

 LSubiu para oito o número de pa-
cientes mortos após o incêndio 
no HFB. Uma mulher, de 61 anos, 
morreu às 22h28 de domingo no 
Centro de Emergência Regional 
do Leblon, onde estava internada 
desde que foi transferida do HFB. 
Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, a paciente já chegou à 
unidade em estado muito grave e 
instável, em uso de respirador. Esse 
é a quarta morte entre os transfe-
ridos do HFB para unidades mu-
nicipais. As outras vítimas são: 
Marcos Paulo Luiz, 39 anos; Nú-
bia Rodrigues, 42; uma mulher 
de 83; outra de 73; um homem de 
70; uma menina de 1 ano; um ho-
mem de 93 e uma mulher de 61.

Morre oitava 
paciente 

 L Diretora do Sindicato dos 
Trabalhadores Federais de 
Saúde, Trabalho e Previdência 
do Rio de Janeiro (Sindispre-
v-RJ), Cristiane Gerardo afir-
mou que o receio é que o go-
verno federal entregue o local 
à iniciativa privada. “O maior 
medo é que aqui seja entregue 
para a iniciativa privada ou 

para uma Organização Social 
(OS) ficar com a direção. Sa-
bemos que, se isso acontecer, 
haverá muitas demissões e se-
rá o fim de um trabalho que é 
referência no estado. Não po-
demos permitir que acabem 
com a rede federal no Rio, esta 
rede é muito valiosa para a po-
pulação. O HFB é responsável 

pela maior rede de atenção es-
pecializada do estado.”

Os setores que voltarão fun-
cionar são os prédios 3, que cui-
da dos doentes de transplantes 
renais, doenças autoimunes e 
problemas do fígado; 4, que é 
um setor administrativo; 5, on-
de os exames são realizados; e 
6, ambulatório.

‘Não podemos permitir que acabem com rede federal’
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 LO PREFEITO e candidato à ree-
leição à Prefeitura do Rio pelo Re-
publicanos, Marcelo Crivella, foi o 
convidado de ontem na série de lives 
de O DIA em parceria com a Feco-
mércio. No encontro conduzido pela 
coordenadora do Núcleo de Jorna-
lismo Investigativo, Bruna Fantti, e 
pelo repórter Anderson Justino, o 
prefeito atacou o Ibope, a Fiocruz e 

a Rede Globo. Crivella afirmou que 
iniciou a troca das luminárias do Rio 
para trazer mais segurança à cidade. 
Sobre os 55% de rejeição, segundo o 
Ibope, Crivella desconfiou do dado. 
“Quando o Ibope coloca 40% das 
pessoas pesquisadas com Ensino 
Superior, ele vai pegar a rejeição 
do prefeito. Essa parcela é muito 
influenciada pela Rede Globo”.

LIVE COM MARCELO CRIVELLA
MARCOS DE PAULA / PREFEITURA DO RIO

 L INTERVALOS MAIORES

Horário do trem
SuperVia reduz número de viagens nos ramais

A 
SuperVia, a partir de 
amanhã, fará ajustes na 
grade de todos os ra-

mais, nos dias úteis e fins de se-
mana, para adequar a operação 
dos trens à atual demanda. A 
concessionária, como outras 
empresas de transportes, tem 
observado importante mu-
dança na rotina dos passagei-
ros, mesmo após a flexibiliza-
ção das medidas de restrição. A 
concessionária está transpor-
tando 40% menos clientes do 
que antes da pandemia.

No entanto, passageiros re-
clamam de superlotação nos 
trens e ficaram insatisfeitos 
com a mudança na grade de 
horários e redução do núme-
ro de viagens.

A nova grade manterá a taxa 
de ocupação das composições 
abaixo de 60%, limite máximo 

estipulado pelo Estado e fisca-
lizado pela Agetransp. A em-
presa continuará cumprindo 
integralmente todos os decre-
tos estaduais e a legislação.

Em nota, a Agetransp infor-
mou que vai intensificar a fis-
calização para acompanhar as 
alterações, realizadas pela Su-
perVia na grade de horários, 
em todos os ramais operados 
pela concessionária, a partir 
de quinta-feira. Os técnicos 
vão observar o atendimento 
aos passageiros, os intervalos 
praticados entre as viagens e o 
limite de 60%, estabelecido em 
Decreto pelo Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro, como a 
capacidade máxima de pessoas 
transportadas por trem.

Veja todos os novos horá-
rios em  supervia.com.br/pla-
neje ou 0800.726.9494.

Liberada areia da praia
Aluguel de barracas e venda de álcool permitidos

 L MAIS FLEXIBILIZAÇÃO

O prefeito Marcelo Crivel-
la anunciou ontem uma série 
de liberações para diminuir 
as restrições na pandemia. A 
flexibilização inclui a volta às 
aulas nas escolas e creches, a 
autorização para que banhis-
tas voltem a ocupar a areia das 
praias e a reabertura de pistas 
de danças em bares e restau-
rantes. Está liberado também 
o funcionamento do self-ser-
vice e a permissão da prática de 
esportes individuais e coletivos 
em quadras e espaços públicos. 
As medidas foram publicadas 
no D.O. e já estão em vigor. 

Foi autorizado o aluguel de 

cadeiras e guarda-sóis e o uso 
de barracas. Os banhista de-
vem, porém, manter o o dis-
tanciamento de 1,5 metro. Os 
ambulantes poderão voltar a 
vender bebida alcoólica.

Crivella divulgou ainda 
que está autorizada as pistas 
de dança em bares, restauran-
tes e em eventos sociais, como 
formaturas e casamentos. Ape-
sar disso, o decreto diz que em 
casas de show e boates, ainda 
é necessário realizar reserva e 
só poderá funcionar com dois 
terços da capacidade do local. 
Com relação ao comércio, ago-
ra as lojas não têm mais restri-

ção de horário.
Nesta nova fase, foi anuncia-

do também a volta às aulas de 
todas as séries das escolas e cre-
ches privadas. De acordo com 
Crivella, a reabertura da rede 
pública municipal de educação 
será feita voluntariamente, ou 
seja, fica a cargo de cada escola 
fazer uma reunião com os pais 
e professores, onde será deci-
dido se a instituição está apta a 
voltar a funcionar.

Os pontos turísticos da ci-
dade poderão receber mais vi-
sitantes, até 2/3 da ocupação, e 
a distância entre as pessoas caiu 
de 4 metros quadrados para 3. Banhistas estão autorizados a ocupar a faixa de areia das praias

LUCIANO BELFORD

 LDeodoro – Santa Cruz: 
Entre Santa Cruz e Benjamim 
do Monte – intervalo médio 
de 16 minutos; entre Campo 
Grande e Central do Brasil – 
intervalo médio de 11 minutos

 LJaperi: 
Entre Nova Iguaçu e Japeri – 
intervalo médio de 15 minutos; 
entre Central e Nova Iguaçu – 
intervalo médio de 7,5 minutos

 LBelford Roxo: 
Intervalo médio de 25 minutos

 LSaracuruna: 
Central a Gramacho - intervalo 
médio de 12 minutos; Grama-
cho a Saracuruna - intervalo 
médio de 23 minutos

NOS INTERVALOS  

DE MANHÃ
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Morto em Quintino
Motoboy foi assassinado por traficantes quando voltava de entrega

 L DURANTE O TRABALHO

M
ais um caso de assassi-
nato durante o trabalho 
expõe a brutal violên-

cia no Rio. O motoboy Fabiano 
Mendonça foi morto no domin-
go, em Quintino, na Zona Norte 
do Rio, enquanto fazia entregas 
no horário de almoço. Segundo 
testemunhas, traficantes que do-
minam a região abordaram Fa-
biano e o mataram em plena luz 
do dia. O corpo foi deixado em 
Piedade, bairro vizinho.

O caso aconteceu na véspera 
do feriado pelo Dia de Finados, 
por volta de meio-dia. Fabiano 

subiu a Rua Lemos Brito, que dá 
acesso ao Complexo do 18, pa-
ra fazer a entrega de um almoço 
para um cliente. Quando volta-
va para a loja onde trabalhava, 
foi abordado por traficantes, que 
vasculharam seu celular, segundo 
moradores. O corpo da vítima foi 
encontrado no bairro de Piedade, 
a pouco mais de 1,5 km do local. 

Fabiano trabalhava há dois 
meses em um comércio de co-
mida em Quintino. “Os outros 
clientes começaram a reclamar 
do horário. Desconfiei, porque 
ele sempre foi excelente profissio-

nal. Liguei para o cliente, que fa-
lou que recebeu o produto. Meia 
hora depois, a esposa ligou in-
formando que tinham jogado o 
corpo dele em uma rua em Pie-
dade, próximo de onde morava”, 
contou o patrão do motoboy, 
que preferiu não se identificar. 
“Ele sempre ia lá, nunca teve ob-
jeção de entrar em lugar nenhum. 
Acredito que ele nunca tenha tido 
envolvimento”, completou.

Amigos e parentes de Fabia-
no prestaram depoimento na 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC).

Ladrões levam cadela
Pipoca estava dentro de carro que foi roubado

 L EM SÃO GONÇALO

O que era para ser um feriado 
para relaxar se tornou um pesa-
delo para uma família de Padre 
Miguel, Zona Oeste do Rio. Em 
uma viagem para Cabo Frio, na 
Região dos Lagos, a família so-
freu um assalto na BR-101, na 
sexta-feira. A cadela Pipoca foi 
levada pelos bandidos e a famí-
lia pede ajuda para encontrá-la.

O coordenador administra-
tivo Felipe Leão, de 36 anos, um 
dos tutores da Pipoca, contou 
que foi surpreendido por um ar-
rastão no bairro de Itaúna, em 
São Gonçalo. Ele disse que os 
bandidos chegaram a fazer dis-
paros, mas ninguém ficou feri-
do. “Chegando um pouquinho 
antes do Rio Ita, perto da Polícia 
Rodoviária Federal, na BR-101, 
um carro começou a piscar, pe-
dindo passagem, uma Ranger. 
Ele fechou a pista. Em seguida, 

seis bandidos desembarcaram 
de dois carros de fuzil, anun-
ciando o assalto”, relatou.

Felipe afirmou que as suas 
duas cadelas, uma buldogue e 

uma basset, estavam em um car-
ro que vinha atrás. “Pegaram o 
carro onde estavam meu sobri-
nho e as cachorras, ameaçando, 
que se o carro tivesse alarme, ia 
morrer todo mundo. Minha so-
gra, como estava no banco de 
trás com as cachorras, não per-
cebeu o assalto, foi a última a ten-
tar sair do carro e só conseguiu 
tirar uma das cachorras, porque 
eles arrancaram com o carro e 
ela acabou caindo na pista, ma-
chucou o joelho.”

Pipoca não conseguiu des-
cer e foi levada junto com o 
carro. “A preocupação é en-
contrá-la, estava com a gente 
há seis anos”, destacou.

O caso foi registrado na 72ª DP 
(São Gonçalo). “As investigações 
estão em andamento para identifi-
car a autoria do crime. Diligências 
estão sendo realizadas.”

Pipoca foi levada em assalto

ARQUIVO PESSOAL

 LNas redes sociais, motoboys de-
nunciam o perigo de realizar en-
tregas em áreas dominadas por 
milicianos e traficantes. No sába-
do, segundo testemunhas, trafi-
cantes da Cidade Alta, do Terceiro 
Comando Puro (TCP), entraram 
no Complexo da Penha pilotando 
três motos disfarçadas de entre-
ga e atiraram contra bandidos do 
Comando Vermelho (CV). Alan 
Ferreira Montenegro, o Da Lua, 
de 39 anos, gerente do tráfico nos 

morros da Fé e Sereno, na Penha, 
morreu no confronto. 

“Aviso aos motoboys: bandi-
dos de facção rival atacaram o 
Complexo da Penha disfarçados 
de motoboys entregadores de lan-
che. Sendo assim, os bandidos es-
tão obrigando a retirar o capacete. 
Do contrário, pode ser esculacha-
do e até revistado. Estão olhando 
celulares para ver se encontram 
algo suspeito”, diz mensagem que 
circula em grupos de motoboys.

Bandidos disfarçados em tiroteio
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Policiais da 67ª DP (Guapimi-
rim) prenderam, ontem, um ho-
mem suspeito de balear Kaio Pai-
xão de Souza, de 8 anos, na Rua 
Vereador Moacyr Pimentel, em 
Guapimirim, na Baixada Flumi-
nense. A vítima brincava com ou-
tras crianças quando um carro 
passou efetuando disparos no fi-
nal de agosto deste ano. 

Segundo os agentes, as inves-
tigações apontam que o homem 
entrou em confronto contra tra-
ficantes rivais pela disputa de uma 
área conhecida como Beira Linha. 
Durante o tiroteio, uma criança foi 
atingida na cabeça pelo criminoso, 
que fugiu da cidade.

Ainda de acordo com os po-
liciais, o suspeito voltou, segun-
da-feira, para Guapimirim e se 
envolveu em uma troca de tiros. 
Ele foi ferido e socorrido para o 
hospital, onde foi localizado e 
capturado pela unidade.

Preso por 
balear 
criança
Vítima brincava 
quando um carro 
passou atirando

 L NA BAIXADA

Cobrança de taxa em alojamento
A medida, autorizada pelo major responsável, configura crime militar

 L MILITARES DENUNCIAM

PMs do 19º BPM (Copacaba-
na) denunciaram ao MEIA HORA 
a cobrança de uma taxa de R$ 20 
mensais para que tenham aces-
so ao alojamento. Segundo a de-
núncia, quem paga a mensalida-
de tem direito a ar-condicionado, 
televisão e cama. Quem não paga 

é obrigado a dormir em colchões 
no chão, em um local sem jane-
la, ventilador e extintor. A medi-
da, que teria sido autorizada pelo 
major responsável pela logística, 
configura crime previsto no Có-
digo Penal da corporação.

Segundo o advogado Fabio 
Tobias, especialista em direi-
to militar, a cobrança de taxa de 

manutenção de alojamento é ab-
surda. “Em hipótese alguma es-
sa cobrança pode acontecer. A lei 
443/81 é o estatuto militar, que 
garante ao policial alojamento 
para que ele possa pernoitar e 
em nenhum momento a lei fa-
la de contrapartida para isso. Tal 
cobrança configura crime militar 
previsto no artigo 324 do Código 

Penal Militar.”
Procurada, a Polícia Militar 

informou que o comando do 19º 
BPM não tinha ciência do fato e 
tal cenário não faz parte da con-
duta administrativa padrão da 
unidade. O comando do bata-
lhão informou que já instaurou 
uma averiguação interna para 
apurar a denúncia.

Hospital é 
assaltado

 LO Hospital Pan America-
no, na Tijuca, Zona Nor-
te do Rio, foi assaltado, se-
gunda-feira, por homens 
que levaram medicamen-
tos e celulares. Eles fugiram 
e ninguém ficou ferido. Se-
gundo a Polícia Civil, o caso 
está sendo investigado pela 
19ª DP (Tijuca). Os agentes 
estão fazendo busca de ima-
gens e testemunhas.

RAPIDINHA...

Zico Bacana afirma: ‘Foi 
tentativa de homicídio’
Vereador prestou depoimento e voltou ontem a passar por exames

 L FERIDO EM ATAQUE

O 
vereador Jair Barbosa Tava-
res, o Zico Bacana (Pode-
mos), que tenta reeleição, 

foi atendido ontem no Hospital da 
Unimed, na Barra, Zona Oeste do 
Rio. O político fez exames e depois 
gravou um vídeo dizendo que ti-
nha passado mal, com pressão alta 
e sangramento. Candidato à ree-
leição, ele foi baleado de raspão na 
cabeça durante um ataque a tiros 
na noite de segunda-feira em um 
bar em Anchieta, na Zona Norte. 
Segundo sua assessoria, ele ficará 
em repouso em casa. 

Na ação, dois homens, ainda 
não identificados, morreram. Se-
gundo o parlamentar, que prestou 
depoimento de quase três horas na 
Delegacia de Homicídios da Ca-
pital (DHC) ainda no dia do cri-
me, um deles era criminoso e es-
tava envolvido no ataque, o outro 
seria um cliente do bar.

Dois homens que estavam 
com o vereador também foram 

atingidos, mas já receberam alta. 
Segundo testemunhas, os crimi-
nosos chegaram por volta das 20h 
em dois carros e atiraram contra o 
vereador. A polícia tenta identifi-
car os autores e o motivo do crime. 

Ele disse que não estava rece-
bendo ameaças. “O que aconte-
ceu foi uma tentativa de homicí-
dio. Não sei dizer da onde veio, de 
que forma aconteceu. Foi muito 
rápido. Vários disparos. O parla-
mentar não pode passar por isso. 
Infelizmente, tá acontecendo isso 
com vários outros políticos”, dis-
se ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

A Secretaria de Estado de Polí-
cia Militar informou que, na noite 
de segunda-feira, equipes do 41° 
BPM (Irajá) foram acionadas para 
checar uma ação envolvendo dis-
paros de arma de fogo na Estrada 
do Engenho Novo, em Anchieta. 
Os policiais encontraram cinco 
homens atingidos. Três foram so-
corridos e dois já estavam mortos. Zico Bacana ficará de repouso após novo atendimento no hospital

DIVULGAÇÃO

 L NATASHA AMARAL
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Beleza por toda parte
Iris Albuquerque dá cursos de modelo gratuitos no ‘A Comunidade na Passarela’

O
s sonhos e a beleza estão 
por toda a parte. É com es-
sa filosofia que a empresá-

ria Iris Albuquerque, de 29 anos, 
deu início ao projeto A Comuni-
dade na Passarela, levando opor-
tunidade para mais de 200 meni-
nas de 4 à 17 anos, que sonham em 
se tornar modelo. A iniciativa co-
meçou tímida, há cinco anos, no 
Parque das Missões, em Duque de 
Caixas, e, hoje, chega ao Complexo 
da Penha, na Vila Cruzeiro.

“É um projeto totalmente gra-
tuito, um curso que vai além da 
moda. Ensinamos desde a postu-
ra corporal, os passos na passarela, 
até a parte de maquiagem e cabe-
lo. Já certificamos modelos, ma-
quiadores, figurinistas”, destaca 
Iris, que também é modelo e atriz.

Segundo a empreendedora, 
não há um esteriótipo de beleza 
para participar. A ideia é mostrar 
que qualquer mulher tem a opor-
tunidade de brilhar, democrati-
zando a beleza. “A criança só preci-
sa gostar de moda. O nosso projeto 
tem diversa atividades, inclusive, 

aula de teatro. Por isso, a gente não 
faz classificação nenhuma de cor, 
idade. Pode ser gordinha, magri-
nha, alta, baixa. Enfim, no nosso 
projeto a criança e a adolescente 
pode ser o que ela quiser”, destaca. 

Um dos principais objetivos do 
Comunidade na Passarela é apre-
sentar novas possibilidades para as 
jovens de comunidades, que por 
vezes, se encontram sem perspec-
tiva de estudo e trabalho, ficando 
à mercê da violência. 

“Dentro das favelas existem 
muitos artistas e pessoas com ta-
lentos variados. Só que acabam es-
condidos. O curso se torna uma 
vitrine para eles se descobrirem”, 
afirma. “Quero mostrar que qual-
quer pessoa pode ser aquilo o que 
sempre sonhou”. 

A empreendedora Iris Albuquerque, de 29 anos, com alunas do projeto ‘A Comunidade na Passarela’

ARQUIVO

DENTRO DAS 
FAVELAS EXISTEM 

ARTISTAS E 
PESSOAS COM 

TALENTOS

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

 LA ideia de Iris é levar o Co-
munidade na Passarela para o 
maior número de favelas possí-
vel. Mas, para isso, é preciso aju-
da e incentivo. Atriz e modelo, a 
empresária tirou de sua própria 
história o desejo de ajudar as no-
vas gerações da periferia. 

“Eu nasci no Complexo da 
Penha, e logo fui morar no Jar-
dim Gramacho, na Baixada Flu-
minense. E mesmo morando 
dentro da comunidade eu fui 

atrás dos meus sonhos. O pro-
jeto veio do pensamento: se eu 
tive oportunidade, essas pessoas 
também podem ter”, diz ela, que 
reflete a importância do curso 
sobre a mudança de perspectiva 
na vida das meninas. 

“Quem mora na favela, tem 
o pensamento de que nunca vai 
sair dali, que não pode prospe-
rar, então, eu quis mostrar para 
essas meninas que elas podem 
ser o que quiserem”.

‘Elas podem ser o que quiserem’
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Vantagem e desfalques
Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Diego seguem fora; Pedro Rocha pode retornar

A
pós a goleada sofrida 
para o São Paulo, por 4 
a1, no último domingo, 

pelo Brasileirão, o Flamengo 
quer virar a chave. Nesta quar-
ta-feira, o Rubro-Negro rece-
berá o Athletico-PR no Ma-
racanã em busca de uma vaga 
para as quartas de final da Co-
pa do Brasil. No jogo de ida, na 
Arena da Baixada, o time ca-
rioca venceu por 1 a 0, gol de 
Bruno Henrique.

O técnico Domènec Tor-
rent ainda deve ter desfalques 
importantes para a partida. 
Gabigol, Arrascaeta, Rodri-
go Caio e Diego Ribas seguem 
entregues ao departamento 
médico e não estarão à dispo-
sição do treinador. O camisa 9 
e o uruguaio já começaram a 
realizar alguns treinos com o 
elenco e são os que estão mais 
próximos de um retorno.

A notícia boa fica por conta 
de Pedro Rocha. Fora dos gra-
mados há quase dois meses, o 
jogador treinou ao longo des-
ta semana e deve ficar à dispo-
sição para o confronto com os 
paranaenses no banco de re-
servas. Sua última partida foi 
no dia 5 de setembro, contra 
o Fortaleza.

As mudanças na escalação 
em relação à goleada sofrida 
para o São Paulo devem ser na 
zaga. Gustavo Henrique e Na-
tan, que tiveram atuações ruins 
no último domingo, devem dar 
lugar a Thuler e Léo Pereira. 
Sendo assim, o Flamengo de-
ve ir a campo com: Hugo, Is-
la, Thuler, Léo Pereira e Fili-
pe Luis; Willian Arão, Thiago 
Maia e Gerson; Ribeiro, Bruno 
Henrique e Pedro.

Já o Furacão, não terá Léo 
Cittadini, Nikão e Márcio 
Azevedo, que serão poupa-
dos pelo técnico Paulo Au-
tuori. Os visitantes devem co-
meçar a partida com: Santos; 
Khellven, Pedro Henrique, 
Thiago Heleno e Abner; Wel-
lington (Richard) e Christian; 
Lucho; Carlos Eduardo e Rei-
naldo; Walter.

Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Flamengo na primeira partida contra o Athletico-PR

ESTADÃO CONTEÚDO

GUSTAVO 
HENRIQUE E 

NATAN DARÃO 
LUGAR A THULER 
E LÉO PEREIRA

Hugo Souza, Isla, Thuler,  
Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, 
Thiago Maia e Gerson; Ribeiro,  
Bruno Henrique e Pedro.  
Técnico: Domènec Torrent. 

Santos; Khellven, Pedro Henrique, 
Thiago Heleno e Abner; Wellington 
(Richard) e Christian; Lucho;  
Carlos Eduardo e Reinaldo; Walter.  
Técnico: Paulo Auturori.

Local: Maracanã 
Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira.  
Assistentes: Alex dos Santos e Henrique 
Neu Ribeiro. 
Horário: 21h30  
TV: Globo, SporTV 2 e Premiere 

FLAMENGO ATHLETICO-PR

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 35 19 10 5 4 30 16 14

 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 30 16 8 6 2 24 14 10

 6º SANTOS 30 19 8 6 5 27 23 4

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 28 18 7 7 4 25 20 5

 8º GRÊMIO 27 18 6 9 3 21 17 4

 9º SPORT 24 19 7 3 9 19 26 -7

 10º FORTALEZA 24 17 6 6 5 16 12 4

 11º CORINTHIANS 24 19 6 6 7 22 26 -4

 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

 16º VASCO 19 17 5 4 8 20 25 -5

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º CORITIBA 19 19 5 4 10 16 24 -8

 18º BRAGANTINO 19 19 4 7 8 22 26 -4

 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 gru-
pos 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 Sé-
rie 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.

20ª RODADA

07/11/2020

 ATHLETICO-PR  X  FORTALEZA 18:00

 SÃO PAULO  X  GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  CORINTHIANS 21:00

08/11/2020

 VASCO  X  PALMEIRAS 16:00

 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

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional) 12  GOLS: Marinho (Santos) 

10  GOLS: Pedro (Flamengo) 8  GOLS: Keno (Atlético-MG)

21ª RODADA

14/11/2020

 SANTOS  X  INTERNACIONAL 16:30

 SPORT  X  VASCO 16:30

 GOIÁS  X  ATHLETICO-PR 17:00

 CORINTHIANS  X  ATLÉTICO-MG 19:00

 GRÊMIO  X  CEARÁ 19:00

 CORITIBA  X  BAHIA 19:00

 FORTALEZA  X  SÃO PAULO 19:00

 FLAMENGO  X  ATLÉTICO-GO 21:30

 PALMEIRAS  X  FLUMINENSE 21:30

16/11/2020

 BOTAFOGO  X  BRAGANTINO 20:00

Bota empata e 
acaba eliminado
Alvinegro pressiona, mas fica no 0 a 0 com Cuiabá

 L COPA DO BRASIL

O 
Botafogo foi eliminado 
da Copa do Brasil ontem 
ao empatar em 0 a 0 com 

o Cuiabá, na Arena Pantanal. 
Como perdeu o jogo de ida por 
1 a 0, no Estádio Nilton Santos, 
a equipe carioca não conseguiu 
garantir a classificação para as 
quartas de final.

Precisando do resultado, o Bo-
tafogo começou a partida ocu-
pando o campo adversário na 
maior parte do tempo, com a 
posse de bola em 68% do tempo, 
mas esbarrou em suas deficiências 
técnicas e pecou nas finalizações. 
Bruno Nazário foi o mais partici-
pativo, abrindo espaços e se movi-
mentando bastante.

O Botafogo deixou espaços na 
defesa e o Cuiabá criou boas chan-
ces. A mais perigosa foi aos 40 mi-
nutos, quando Maxwell recebeu 
na área e bateu colocado, mas Ca-
valieri fez boa defesa.

Na segunda etapa, não foi di-
ferente. O Botafogo mantinha 
a posse de bola, mas era punido 
pela falta de capricho nas conclu-
sões. O técnico Flávio Tenius de-
cidiu fazer mudanças no ataque 
e colocou Ivan Angulo e Pedro 
Raul. O camisa 9 entrou muito 
bem, deu mais força ao jogo aé-
reo e teve as melhores chances de 
gol. Em duas cabeçadas muito 
parecidas, parou em grande de-
fesa do goleiro João Carlos e, pos-
teriormente, viu a bola passar ao 
lado da trave direita do Cuiabá.

Aos 33 minutos, o Botafogo 
teve sua melhor chance, de novo 
com Pedro Raul, que bateu for-
te de perna esquerda e a bola ex-
plodiu no travessão. Nos acrés-
cimos, Guilherme Santos teve 
chance, de cabeça, mas João Car-
los, inspirado, salvou o Cuiabá.

Jogadores alvienegros lamentam eliminação na Copa do Brasil

VITOR SILVA / BFR

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Victor Luis (Rafael Forster); Caio Ale-
xandre (Guilherme Santos), Honda e Bruno 
Nazario; Kelvin (Ivan Angulo), Warley (Pedro 
Raul) e Matheus Babi. Técnico: Flávio Tenius.

João Carlos, Hayner, Ednei, Anderson Concei-
ção e Romário; Nenê Bonilha (Auremir), Ma-
theus Barbosa e Elvis (Diego Jardel); Willians 
Santana (Lucas Hernández), Maxwell e Yago 
(Lucas Ramon). Técnico: Marcelo Chamusca.

Local: Arena Pantanal.  
Juiz: Ricardo Marques Ribeiro.  
Auxiliares:  Sidmar dos SantosMeurer e Ricardo Junio de Souza.  
Cartões amarelos: Caio Alexandre e Victor Luís (BOT); Maxwell, Matheus  
Barbosa, Lucas Ramon e Hayner (CUI).

CUIABÁ 0 BOTAFOGO 0
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Vasco decide vaga
Cruzmaltino avança na Sul-Americana com empate esta noite contra o Caracas

 L NA VENEZUELA

V
ivendo uma semana de 
bastidores quentes com 
eleição que será disputa-

da no próximo sábado, o Vas-
co enfrentará o Caracas (Ve-
nezuela), nesta quarta-feira, 
às 21h30, pela segunda fase da 
Copa Sul-Americana. No jogo 
de ida, o clube carioca venceu 
por 1 a 0, gol de Tiago Reis.

Para esta partida, o técnico 
Ricardo Sá Pinto não vai po-
der contar com Ygor Catatau, 
expulso no último jogo, e o ar-
tilheiro Cano, machucado. Vol-
tando de lesão, o atacante Talles 
Magno ainda é dúvida para a 
partida e será reavaliado mo-
mentos antes de a bola rolar. 
Léo Matos, que não está inscri-
to na competição, e Cayo Te-
nório, que testou positivo para 
Covid-19, também são baixas.

O atacante Guilherme Pa-
rede não joga mais pelo Vas-
co. Nesta terça-feira, o Talleres
-ARG, que havia emprestado o 
jogador ao Cruzmaltino até o 
fim do ano, solicitou seu retor-
no imediato. O clube carioca 
não se opôs e rescindiu o con-
trato com o jogador.

O contrato de Parede com 
o Vasco iria até o dia 31 de de-
zembro, o que faria com que ele 
perdesse 11 rodadas do Cam-
peonato Brasileiro. A renova-
ção chegou a ser estudada pelo 
clube, mas não avançou.

Parede chegou ao Vasco em 
agosto deste ano e em momen-
to algum conseguiu se firmar 
entre os titulares daequipe. Fo-
ram apenas 13 jogos pelo clu-
be, a maioria deles saindo do 
banco de reservas.

Tiago Reis marcou o gol da vitória no jogo de ida e garantiu vantagem para o Vasco contra o Caracas

AFP

Velásquez; Casiani, Villanueva, Osio e 
Notaroberto; Castillo, Junior Moreno 
e Luis González; Anderson Contreras, 
Eduardo Fereira e Carlos Rivero.  
Técnico: Noel Sanvicente.

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricar-
do Graça, Leandro Castan, Henrique, 
Andrey, Leonardo Gil, Carlinhos, Beni-
tez, Vinicius(Talles), Ribamar.  
Técnico: Ricardo Sá Pinto.

Local: Olimpico de la UCV 
Árbitro: Jhon A. Ospina (COL).  
Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon 
Alexander León (COL). 
Horário: 21h30  
TV: TV Conmebol 

CARACAS VASCO

Locutor: Oldilon Júnior 
Comentarista: Rubem Leão

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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A Libertadores  
é logo ali, Fluzão
Fluminense está a 9 vitórias e 2 empates da vaga

 L FAZENDO AS CONTAS

C
om 32 pontos em 19 jo-
gos, o Fluminense fez 
um primeiro turno sur-

preendente no Brasileiro. Com 
essa gordura, o Tricolor poderá 
fazer uma campanha inferior 
na segunda parte do campeo-
nato e mesmo assim retornar à 
Libertadores após oito anos de 
ausência. De acordo com cál-
culos do matemático Tristão 
Garcia, a equipe carioca pre-
cisa alcançar 61 pontos para 
confirmar sem qualquer risco 
a classificação para a Liberta-
dores do ano que vem. 

“Com 61 pontos é garantido 
o G-6. Porém, existe a possibili-
dade de uma pontuação menor 
ser suficiente. A possibilidade 
de conseguir com 59 pontos é 
grande. Mas é sábio mirar os 61 
pontos, porque se não alcançar, 
ficando perto dessa marca há 
boa chance”, afirma. 

Com esses cálculos, a equi-
pe de Odair Hellmann conse-
guiria a vaga na Libertadores 
caso vença nove partidas, em-
pate duas e perca oito jogos no 
returno. No primeiro turno, 
o Tricolor venceu nove jogos, 
empatou cinco e perdeu cinco. 

As chances podem aumen-
tar ainda mais dependendo dos 
campeões da Copa do Brasil, da 
Libertadores e da Sul-America-
na. Caso esses três torneios te-
nham sejam conquistados por 
clubes presentes entre os seis pri-
meiros do Brasileiro, o G-6 pode-
rá se transformar em um G-9. O 
Tricolor tem apenas o Brasileiro 
pela frente na atual temporada.

A três pontos da lideran-
ça, o torcedor do Fluminense 
pode até sonhar com o título, 
mas as possibilidades ainda 
não são tão grandes. De acordo 
com Tristão García, o Tricolor 
tem apenas 7% de chances ma-
temáticas de título. Para con-
quistar o penta, o rendimento 
terá que ser superior ao do pri-
meiro turno.

Luccas Claro e Danilo Barcelos comemoram mais um gol do Flu

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LApós a brilhante tempora-
da de Jorge Jesus no Flamengo 
em 2019, a chegada de técnicos 
estrangeiros ao Brasil cresceu 
ainda mais nesta temporada. 
Domènec Torrent, Jorge Sam-
paoli, Eduardo Coudet, Abel 
Ferreira e Ricardo Sá Pinto são 
alguns dos gringos no país. Para 
Odair Hellmann, melhor brasi-

leiro na tabela do campeonato, 
reconhece o bom trabalho dos 
estrangeiros, mas pediu mais 
respeito aos técnicos locais.

“A pressão é em todos, porque 
a busca é pelo resultado. Vou dar 
um exemplo. O Flamengo fez 
um ano excepcional em 2019. 
O Jesus, estrangeiro, veio, fez 
um excelente ano, ganhou pra-

ticamente tudo, com pontua-
ção muito distante dos demais. 
Aí todos acham que isso pode ser 
feito a qualquer momento, rapi-
damente, em outros lugares e ti-
mes. Mas futebol não é assim. 
Comparar as situações iguais é 
difícil, imagina situações de mo-
mento, dinheiro, investimento, 
características de jogadores”

Odair Hellmann elogia técnicos estrangeiros

Segundo o jornal argentino 
Clarín, Diego Maradona foi 
diagnosticado com um hema-
toma subdural, ligeiro acúmu-
lo de sangue na meninge, e pre-
cisou ser internado para passar 
por uma cirurgia. De acordo 
com fontes próximas ao ex-
jogador, hematoma foi gerado 
de um trauma em consequên-
cia de qualquer batida que ele 
possa ter sofrido recentemente.

Ainda de acordo com o 
Clarín, a decisão de interná
-lo foi tomada como medida 
preventiva por sua situação 
emocional.

Na tarde de ontem, o médi-
co de Maradona havia dito que 
houve uma melhora no quadro 
do ex-jogador. Leopoldo Lu-
que também falou à impren-
sa, que na quinta-feira, Mara-
dona havia aparecido com um 
aspecto frágil na homenagem 
que recebeu do clube Gimna-
sia pelos 60 anos, justamente 
por conta do uso excessivo de 
remédios.

No momento Maradona 
está internado em uma clínica 
em La Plata, cidade onde mora, 
mas deve ser transferido para 
um hospital em Buenos Aires.

Maradona em 
hospital para 
ser operado
Ídolo argentino tem ligeiro 
acúmulo de sangue na meninge

 L CIRURGIA NO CRÂNIO

Torcedores erguem cartazes e desejam recuperação de Maradona

AFP
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, 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/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Watsapp.

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Interna/ Externa, Facção, Passa-
deira e  Operador para máqui-
na de casear. Confecção de rou-
pas contrata com experiência.  
Senador Camará. Tel.:3159-1902 
Ligar horário comercial das 
9:00hs às 17hs.
 
COSTUREIRAS T.98268-7947
Costureiras Camiseira, Alfaiate  
com experiência em confecção 
de paletó e ou camisa. Salário a 
combinar.  Contato: Tel.:98268-
7947

 

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

 

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

ALINHADOR V/TEXTO
Precisa-se  de Alinhador e 
Mecânico com experiência, 
para trabalhar na Tijuca ou Es-
tácio. Tratar Rodrigo ou Valéria 
Tels.:96411-6264 e 2504-4902
 

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

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! 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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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

 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

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

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Dany loirinha, Fernanda 
branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.
 
COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, cari-
nhosa aparelhada. Sara, morena 
clara, linda, novidade! completi-
nha! Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane
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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

Os jogos serão os mesmos nas 
19 rodadas do Campeonato 

Brasileiro, a diferença estará nas 
dificuldades a serem enfrentadas. 
Entre essas dificuldades estão o ca-
lendário apertado, sufocando, so-
bretudo, os que se empenham em 
competições paralelas; jogos com 
intervalos curtos; e um adversá-
rio novo — o verão que se aproxi-
ma, chegando justamente quando 
elencos estarão mais degastados.

A reta final da competição vai 
chegar exatamente no momento 
em que os jogadores mais preci-
sarão de forças, tanto na briga pe-
lo título, quanto na fuga da zona 
de rebaixamento, que estarão mais 
acirradas justamente entre janeiro 
e fevereiro, com sol a pino, noites 
abafadas e os jogadores abaixo do 
limite de suas capacidades.

Teoricamente, os clubes que 

têm melhores elencos, casos do 
Flamengo, do técnico espanhol 
Domènec Torent (foto); do São 
Paulo, do português Fernan-
do Diniz; do Palmeiras, do re-
cém-chegado Abel Ferreira; e 
do Internacional, do argentino 
Eduardo Coudet, terão condi-
ções de enfrentar as dificulda-
des. Mas duríssima será a luta 
dos clubes para fugir da segun-
dona. São tempos difíceis, em 
que só os fortes sobreviverão.

 LO Benfica, do técnico Jor-
ge Jesus, tomou de 3 a 0 
do Boavista e esse placar 
foi barato. A torcida do 
Flamengo acha que, com 
mais duas cipoadas pareci-
das, ele volta para assumir 

de novo o Rubro-Negro.
 LO técnico Odair Hell-

mann diz que o Fluminen-
se pode sonhar com coisas 
melhores, mas sem tirar os 
pés no chão. Então vai ter 
que dormir em pé.

Returno vai ser dureza

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

PAVIO CURTO

 LAndrey Lopes, o Cebola, técnico 
substituto do Vanderlei Luxemburgo 
no Palmeiras, entregará outro time 
para o português Abel Ferreira, que 
terá dificuldades para fazer melhor.

 LA segunda onda da Covid-19 na Eu-
ropa pode comprometer a temporada 
e o andamento, e alcançar a Euroco-
pa, que poderá ser disputada em sede 
única, provavelmente na Rússia.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L O massacre a que estão sen-
do submetidos os jogadores, 
a sequência de jogos com in-
tervalos curtos, a falta de tem-
po para as famílias e o conví-
vio diário intenso são fatores 
que levam ao estresse e ge-
ram conflitos internos capa-

zes de rachar um grupo. São 
sintomas preocupantes, con-
siderando-se o que vem pela 
frente — pavios curtos abrem 
espaço para desavenças e atos 
de rebeldia, que conduzem a 
crises. Ganhará quem domi-
nar os nervos.
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já está se mor-

dendo de ansie-

dade pro jogo do 

Mengão! Musa 

da escola de sam-

ba Fla Mangua-

ça, a gata arrasa 

quarteirões no 

bairro de Tomás 

Coelho e também 

faz sucesso no Ins-

ta @gargaglione-

deaguiar

SCHEYLA  

GARGAGLIONE

Gatas, mandem fotos  
e fone para agatadahora 

@meiahora.com
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 
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BOTA O BARRIGÃO NO SOL

 LNathalia Dill encantou os 
seguidores com uma fo-
to na piscina, ontem. Para 
se despedir das férias em 
Fernando de Noronha, a 
atriz publicou uma ima-
gem de maiô, onde dá pa-
ra ver a barriguinha de 7 

meses. “Hora de me des-
pedir! Obrigada por me 
receber tão bem! Nossa 
#babymoon foi lindaaaa”, 
escreveu na legenda. Na-
thalia está à espera de sua 
primeira filha com o noivo, 
o músico Pedro Curvello.

ANDRESSA FALA 
SOBRE SEPARAÇÃO

 LAndressa Suita respon-
deu o comentário de um 
rapaz que especulou so-
bre os motivos para o fim 
do casamento com Gustta-
vo Lima. “Esse cara não lar-
gou dela, não, é mentira, 
jogada de marketing para 
a música. São completos, 
casamento tem sua rotina, 
não é mais vida de solteiro, 
glamour de baladas”, dis-
se o seguidor. “Concordo 
com você, essa era a minha 
intenção. Mas vida que se-
gue”, escreveu ela.

‘SE CABELO  
FOSSE BOM...’

 LXuxa foi a primeira convidada da estreia da 
quinta temporada do Lady Night, que acon-
teceu ontem. Na entrevista, a eterna Rainha 
dos Baixinhos revelou se voltaria ou não à 
Globo. “A TV mudou muito pra eu pensar 
em voltar. Eu não sei. Acontece que eu tenho 
contrato a cumprir na outra emissora”, dis-
se Xuxa, um pouco sem graça. Tatá também 
perguntou se as paquitas “se pegavam” na 
época do programa. “O que eu sei é que 
paquita pegava paquito, mas ninguém po-
dia saber”, revelou a apresentadora. Por 
fim, Xuxa ainda deu algumas respostas aos 
haters que fizeram comentários quando ela 
decidiu ficar careca. “Se cabelo fosse bom 
não dava no c*”, e sobre as rugas aparentes: 
“Te digo uma coisa: o Ju adora, eu vou ficar 
enrugada com uma cara de bem, amada”. O 
programa ainda terá participações de Babu 
Santana, Fábio Assunção, Carlinhos Maia e 
Luciano Huck, entre outros.

EM ALTA EM BAIXA

 LAngélica e Huck cele-
bram aniversário de Be-
nício: ‘Menino de luz’.

 LFlávia Pavanelli termina 
noivado com Junior Men-
donza: ‘Momento difícil’.

JULIANA PAES
QUER SER MÃE

 LJuliana Paes participou de 
uma entrevista ao canal do 
YouTube de Celio Ashcar Jr. Na 
conversa, a atriz, que é mãe 
de Pedro, de 9 anos, e Antô-
nio, de 7, revelou que tem 
vontade de ser mãe de uma 
menina, porém tem alguns re-
ceios. “Eu tenho muita von-
tade de ter uma Julianinha, 
mas eu tenho medo. Não me-
do em relação aos processos 
da maternidade, mas educar 
é muito difícil. Exercitar a ma-
ternidade plenamente, traba-
lhando do jeito que a gente 
trabalha, é complicado”, disse 
a atriz, que ainda contou que 
já tem até possíveis nomes pa-
ra a menina: Helena ou Rosa.

R$ 200 MIL DE
INDENIZAÇÃO

 LMaria Zilda está processan-
do o Instagram. A atriz, que 
durante a quarentena tem 
feito sucesso com lives na pla-
taforma, teve o conteúdo de 
toda a sua conta removido. 
Além de perder os posts, Ma-
ria Zilda afirmou que perdeu, 
também, a oportunidade de 
fazer comerciais, o que pre-
judica bastante a carreira. A 
ação contra o Instagram foi 
ajuizada na última sexta-fei-
ra. De acordo com o advoga-
do da atriz, o valor da inde-
nização pode variar entre R$ 
200 mil e R$ 1 milhão.

‘É UM TABU’
 LLaura Neiva abriu o jogo e 

falou sobre a epilepsia, doen-
ça com a qual foi diagnostica-
da aos 19 anos, em entrevista 
à Quem. “A questão das mu-
lheres acharem que não po-
dem ter filhos por causa da 
epilepsia, é uma pena. A falta 
de informação sobre a doen-
ça mostra que precisamos fa-
lar mais sobre isso. Essa doen-
ça é um tabu. As pessoas têm 
medo”, explicou.

FOTOS REPRODUÇÕES DO INSTAGRAM



TELEVISÃO

Uma despedida no Rio
Após velório em seu condomínio, corpo de Tom Veiga foi levado para São Paulo

 L ENTERRO HOJE

O 
corpo de Tom Veiga, in-
térprete do personagem 
Louro José, do progra-

ma Mais Você, apresentado por 
Ana Marian Braga, foi velado, 
ontem, no condomínio Inter-
lagos de Itaúna, na Barra da Ti-
juca, Zona Oeste do Rio, onde 
o ator morava. O corpo foi le-
vado para São Paulo, onde vai 
ocorrer o enterro hoje.

Alissa Veiga, filha de Tom, 
desabafou em sua conta no 
Twitter, na noite de segunda-
feira, sobre a morte do pai. “Es-
tou sem rumo. Sem dúvidas, o 
pior dia da minha vida. Eu não 
sei o que faço, é uma dor inex-
plicável. Eu só queria ter rece-
bido um feliz aniversário dele”, 
disse a jovem de 15 anos.

Alissa fez aniversário no úl-
timo domingo, dia da morte do 
intérprete de Louro José. Ela é fi-
lha de Tom com Alessandra Vei-
ga, com quem ele foi casado por 
14 anos. Além da jovem, ele é pai 
de Amanda, Diego e Adrian.

Veiga foi encontrado morto 
em casa, no último domingo. O 
laudo do Instituto Médico-Le-
gal, ao qual a Globo teve aces-
so, aponta que o intérprete teve 
um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) hemorrágico, provoca-

do por um aneurisma.
O exame de necropsia reve-

lou que o ator já estava acome-
tido por um aneurisma cere-
bral, que é um tipo de inchaço 
de vaso sanguíneo cujo rompi-
mento costuma ser fatal. Geral-
mente, um aneurisma não pro-
voca nenhum tipo de sintoma, 
o que dificulta diagnóstico pre-
coce e um tratamento eficaz.

Com a morte prematura de 
Tom, Ana Maria Braga terá a 
responsabilidade de apresen-
tar o programa sozinha. A Glo-
bo não irá procurar substituto 
para o personagem. Segundo o 
portal UOL, o programa é bas-
tante focado em culinária, pi-
lar que seguirá ainda mais for-
te nessa nova fase. A produção 
também investirá mais em 
crônicas de rua, reportagem e 
prestação de serviços em geral.

Corpo de Tom Veiga saiu da Barra da Tijuca e foi levado para São Paulo, onde será enterrado hoje

REGINALDO PIMENTA

CORPO DE TOM 
VEIGA SERÁ 
ENTERRADO 

HOJE EM  
SÃO PAULO

 LAna Maria Braga abriu o Mais 
Você de ontem com mais uma 
homenagem para Tom. Emocio-
nada, a apresentadora não segu-
rou as lágrimas ao falar do amigo 
e mostrou fotos de Tom ao longo 
dos anos em que eles trabalharam 
juntos na TV Record e na Globo.

“Pensa assim: se você não pu-
der fazer tudo, faça tudo que vo-
cê puder. Mas faça agora, não fica 
deixando para amanhã porque 

a gente nunca sabe como vai ser. 
Hoje é terça-feira, dia 3 de novem-
bro, e eu quero agradecer todo o 
carinho. São centenas de mensa-
gens, telefonemas, e-mails, pos-
tagens... Todas falando do nos-
so amado Tom Veiga”, disse. Ana 
também relembrou o nascimento 
doe Louro José. “O Louro nasceu, 
gente, em 26 de março de 1997. 
Então o Tom tinha 43 e o Louro 
tinha 23 aninhos. Fez 24 agora.”

Ana faz mais uma homenagem

Ana Maria Braga agradece apoio e carinho que recebeu após a morte de Tom Veiga, o Louro José

TV GLOBO / DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

17h35. Globo: Andrezza tranquiliza 
K1 e garante sua segurança. Lica, Ellen, 
Samantha, MB e Felipe pressionam Bó-
ris a voltar para o Grupo. Benê é apro-
vada para o curso de música.

19h15. Globo: Agilson e Leozinho 
despistam as lembranças de Camila. 
Fedora reclama de seu vestido de casa-
mento e Teodora a repreende. Genésio 
ameaça as filhas de Francesca.

21h00. SBT: Clarita vê no perfil da 
rede social de Beto uma foto dele 
com Érica. Cintia comunica aos ór-
fãos que um casal irá visitá-los.

18h05. Globo: Cristal avisa a Cas-
siano que chegará a Vila dos Ventos 
no dia seguinte. Ciro fica triste porque 
Mila deixará Vila dos Ventos.

21h00. Record: Poderosa conta para 
Miguel sobre seu encontro com o pai. 
Ela se despede de Miguel, que fica ar-
rasado. Diante de Ramiro, ela se revela.

20h40. Globo: Jeiza fala para Zeca 
que pode tentar encontrar o menino 
que caiu com ele no rio. Junqueira não 
gosta de ser comparado a Rubinho. Jei-
za relata que viu Rubinho.

 L GALÃ NA ÁREA

A 
pinta de galã não é de hoje e, 
com a reprise de Flor do Ca-

ribe, de 2013, o público tem 
a chance de lembrar um dos pa-
péis mais charmosos da carreira de 
Bruno Gissoni. Aos 33 anos, o ator 
lembra com carinho dos aprendi-
zados que teve com o personagem. 
“O Juliano é muito feliz com pou-
co, ele não vivia a vida dessa for-
ma materialista como a maioria de 
nós vive. Então, eu acho que essa 
foi a maior lição. Era um perso-
nagem muito leve e feliz com tão 
pouco”, declara ele, que precisou 
entender a melhor forma de se co-
nectar com o papel.

“O Juliano é de um universo 
completamente distante do meu. 
Ele é um pescador, é adotado e aca-
ba se apaixonando por uma mu-
lher mais velha. Então, vários uni-
versos que eu nunca tinha tido 
vivência. Esse foi o maior desafio, 
encontrar um elo verídico entre 
o meu personagem e eu”, lembra.

Antes da pandemia, Bruno 
viajou o país de carro ao lado da 
companheira Yanna Lavigne e da 

filha Madalena. Apaixonado pelo 
Brasil, o ator fala com carinho da 
oportunidade de conhecer as lo-
cações de Flor do Caribe logo no 
comecinho da novela. 

“O povo Potiguar, o Rio Gran-
de do Norte, o Nordeste inteiro 
é um povo muito receptivo e eu 
lembro que foi muito especial pa-
ra mim por várias razões. Baía For-
mosa, Pipa, eram cidades que eu 
não conhecia. E eu fiquei espan-
tado com a beleza e com a simpli-
cidade do lugar. É um Brasil mui-
to latejante, muito vivo e pulsante. 
Acho que é isso que vou levar para 
o resto da vida como recordação 
desse lugar”, destaca.

Em isolamento, Bruno diz que 
gosta de rever a trama. Apesar de 
ser crítico ao próprio trabalho, 
admite que essa etapa faz parte da 
evolução. “Eu adoro rever. Eu sou 
muito crítico também e fico ima-
ginando como seria se eu tivesse 
criado o personagem de forma 
diferente. É muito legal conseguir 
ver o seu trabalho, anos atrás. Só 
acrescenta. O personagem Juliano 
me trouxe muitas informações so-
bre aquele universo”, explica.

Uma viagem no tempo
Com olhar crítico, Bruno Gissoni revê o trabalho em ‘Flor do Caribe’

Ator fala sobre os desafios de interpretar o pescador Juliano

REPRODUÇÃO

 L JULIANA PIMENTA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor é o espaço e o tempo tornados sensíveis ao 

coração.” (Marcel Proust)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LSe bater a saudade dos ami-

gos, que tal iniciar um bate-pa-

po virtual? Pode até pintar um 

clima de paquera com colega 

próximo. Na união, você vai 

abrir o coração e desabafar.

Números da sorte: 40, 31 e 04.

 LSua criatividade estará nas 

alturas e você pode descobrir 

atividades alternativas para 

fazer em casa, como fonte 

para reforçar a renda. O amor 

deve enfrentar altos e baixos.

Números da sorte: 86, 41 e 68.

 LBom dia para conversar com 

quem mora longe de você. En-

contros virtuais estimulam a 

paquera. Se já vive junto com 

o par, o romance conta com 

diálogo e cumplicidade.

Números da sorte: 15, 60 e 33.

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

 LO desejo de ganhar dinhei-

ro deve dominar o dia e você 

pode ter ideias para fazer um 

pé-de-meia para o futuro. No 

amor, seu poder de sedução 

estará irresistível: aproveite.

Números da sorte: 16, 61 e 88.

 LVai querer curtir o dia de hoje 

ao lado das pessoas queridas. 

Se está só, pode se surpreender 

com um pedido de namoro. A 

dois, tensões devem pintar, 

mas evite discussões ríspidas.

Números da sorte: 35, 17 e 53.

 LDeve ter boas ideias para re-

solver alguns problemas pes-

soais e do trabalho. Na paque-

ra, será mais fácil se envolver 

com alguém que já conhece. 

Participe dos projetos do par.

Números da sorte: 90, 63 e 27.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LAssuntos relacionados a di-

nheiro devem ocupar sua 

atenção e gastos inesperados 

podem acontecer. No amor, 

seu coração vai querer mais 

segurança e estabilidade.

Números da sorte: 28, 64 e 46.

 LVai querer passar o dia ao 

lado das pessoas que mais 

ama. Controle sua teimosia 

no trabalho. A Lua realça seu 

charme na conquista. Bons 

diálogos na vida a dois.

Números da sorte: 29, 74 e 38.

 LO domingo será perfeito para 

relaxar no seu cantinho. Tenha 

cuidado com fofocas, se vive 

um lance escondido. Poderá 

tomar decisões difíceis que de-

finirão o futuro com seu amor.

Números da sorte: 66, 30 e 48.

SÃO CARLOS BORROMEU 
Carlos nasceu no ano de 1538, na 
cidade de Milão, na Itália. Desde 
pequeno, inclinou-se para a vida 
religiosa. Era seu prazer construir 
altares minúsculos, diante dos 
quais, em presença dos irmãos e 
companheiros de idade, imitava as 
funções sacerdotais que tinha ob-
servado na Igreja. Em 1562, tornou-
se sacerdote e ajudou a reorganizar 
a Igreja Católica através do Concílio 
de Trento. Em 1569, quando uma 
epidemia atingiu a cidade, ganhou 
notoriedade ao formar uma corren-
te de ajuda aos mais pobres. Morreu 
aos 46 anos, no ano de 1584.

SANTO DO DIA

VISÃO DE FUTURO
Uma moça passeava perto de 
um lago quando, de repente, 
apareceu um sapo entre as 
folhas dizendo:
— Olhe, eu sou um homem 
lindo e fui transformado em 
um sapo por uma bruxa mal-

vada. Se você me beijar, eu 
caso com você e seremos fe-
lizes para sempre!
A mocinha toda contente, 
pegou o sapo e o colocou no 
bolso da jaqueta. Enquanto 
ela ia a caminho de casa, toda 
empolgada, o sapo começou 

a ficar impaciente questio-
nou a menina:
— Ei, você não vai me beijar?
Ela respondeu:
— De jeito nenhum! Eu faço 
mais dinheiro com um sapo 
falante do que com um ma-
rido lindo!

AEROPORTO
Voo 1234 — fala o operador 
da torre de controle — ma-
nobre 45 graus à direita para 
evitar algum ruído.
— Tudo bem — responde o 
piloto do Airbus, irritado — 
mas, a 12 mil metros de alti-

tude, que diabo de barulho 
meu avião pode causar?
— Meu caro — retorna, cal-
mo, o operador de radar — 
você por acaso já ouviu o ba-
rulho de um Airbus colidindo 
com um 747 a 12 mil metros 
de altitude?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ayrá
MENSAGEM:
O dia hoje será dinâmico. 
Momento de coragem, óti-
ma oportunidade para resol-
ver pendências e problemas 
mal resolvidos. Momento 
certo para expor a verdade e 
de se libertar daquele segre-
do que precisa ser revelado.
SAUDAÇÃO:
Ayrálê, Ayrá Opokudê
COR:
Branco 
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para acalmar um pessoa, pe-
gue um copo com água, colo-
que três colheres de açúcar e 
três colheres de perfume de 
alfazema. Mexa bem e, em 
seguida, coloque um papel 

com nome da pessoa que 
deseja acalmar. Acenda uma 
vela ao lado e peça a Ayrá 
que acalme essa pessoa.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LDeixe as preocupações de 

lado e aproveite para fazer o 

que te deixa feliz. Na conquis-

ta, seu charme será irresistível: 

aproveite na hora da sedução. 

Use a criatividade no romance.

Números da sorte: 46, 37 e 91.

 LPode enfrentar imprevistos 

em casa, mas evite se indispor 

com os parentes e amigos pró-

ximos. Se está só, deve pintar 

clima com pessoa popular. A 

dois, definam metas.

Números da sorte: 74, 38 e 56.

 LO desejo de interagir com as 

pessoas será enorme. Invista 

nos seus estudos, aprenda no-

vas habilidades. Boas conver-

sas podem abrir as portas na 

paquera e ajudar na relação.

Números da sorte: 57, 93 e 21.
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