
QUINTA-FEIRA, 5/11/2020 l ANO 16 l Nº 5398meiahora.com O MAIS LIDO DO RIO

R$ 1

ESPORTES

MILÍCIA FAZ 
CERVEJA FALSA 
E TOMA CANA

Polícia Civil fecha fábrica clandestina de bebidas ligada a Ecko. 
Quadrilha vendia birita barata com rótulo das mais chiques
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PM e é preso 

na Lagoa

DA ROCINHA 4

BEIJOU A MOÇA 16

Ex viu traição 
do ator André 
Marques em 
trio elétrico 
ao vivo na TV

Mortos em 
acidente com 

ônibus na 
Central

TRAGÉDIA 8
D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O
 / 

G
LO

B
O

R
A

FA
EL

 R
IB

EI
R

O
/V

A
SC

O
 

Fla de Pedro passa por cima do Furacão por 3 a 2 e está nas quartas de final da Copa do Brasil. 
Gigante da Colina empata com Caracas em 0 a 0 e vai encarar argentinos nas oitavas da Sula
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Rua escura aumenta 
a insegurança

Difícil agendar em 
Clínica da Família

Construção irregular 
em Realengo

Hospital está sem 
ar-condicionado

Passageiros sofrem 
assaltos constantes

Trens demoram na 
Estação Deodoro

 LA Rua Pompeu Loureiro, no bair-
ro de Copacabana, está às escuras 
entre as ruas Bolívar e Barão de 
Ipanema. O problema já dura qua-
tro meses e ninguém resolve. Pre-
cisamos que mudem as lâmpadas 
urgentemente. Tem muitos assaltos, 
principalmente à noite.

 LNada mais difícil do que marcar 
consulta na Clínica da Família do 
Engenho Novo. Quando vamos lá 
somos mal atendidos e os funcio-
nários são poucos. Preciso marcar 
consultas e exames, mas nunca 
consigo. Descaso total com quem 
precisa do serviço.

 LVagabundos invadiram e estão cons-
truindo em uma área da prefeitura, de 
aproximadamente 10 mil metros qua-
drados, no centro do Realengo, atrás 
da clínica da família, na Avenida Santa 
Cruz. Lá ainda tem uma caixa de água 
do antigo quartel do Exército que nin-
guém sabe em que condições está.

 LO sistema de refrigeração do Hos-
pital Pedro II está deixando muito 
a desejar. Vários aparelhos de ar-
condicionado estão com defeito, 
ficando muito calor no interior da 
unidade de saúdo. Isso pode até 
ajudar na proliferação de doenças.

 LEstá havendo muitos assaltos na 
linha de ônibus que faz do Centro 
do Rio a Miguel Couto, em Nova 
Iguaçu, da empresa Tinguá. Não tem 
hora para acontecer. Os passageiros 
sofrem com a falta de segurança e o 
ataque dos criminosos. Socorro! 

 LOs trens do ramal Japeri ficam 
mais de 20 minutos parados na 
Estação Deodoro. Muitas pessoas 
acabam se atrasando para seus 
compromissos por conta dessa de-
mora. O que é que acontece nessa 
estação? Assim não dá!

Anônimo
Via Zap Zap, p WhatsApp do Meia Hora

Edson Santana
Por e-mail

Anônimo
Realengo

Juliana Domingues
Santa Cruz

Reginaldo Mateus
Via Zap Zap, p WhatsApp do Meia Hora

Lucas Andrade
Por e-mail

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 30 anos e 
sou jornaleiro há três 
deles. Antes de ser 
jornaleiro, fui gari. Na 
minha profissão, gosto 
de lidar com o público, 
além das amizades 
que conquisto. Moro 
no bairro Primavera, 
torço pelo Flamengo e, 
nas horas vagas, gosto 
de ler e ver televisão. 
No MEIA HORA, 
gosto de ler o caderno 
de esportes.

ALEXANDRE 
SEBASTIÃO DA SILVA —

 Engenheiro Pedreira

TAMIRES 
DINIZ  
BARBOSA  
tem atual-
mente 21 
anos. Ela 
desapareceu 
em 31 de 
outubro de 
2004, em 
Vivaldi (São Bernardo do Campo, 
SP), após conflito de guarda.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

‘Destruíram uma família’, diz Luciana, viúva de músico Evaldo Rosa (detalhe), morto em 2019

LUCIANO BELFORD

Grito por justiça
Viúva de músico morto com 80 tiros em carro reclama da lentidão do processo

 L UM ANO E SETE MESES DEPOIS

U
m ano e sete meses depois 
de ver o marido morto em 
um carro alvejado 80 vezes 

por militares do Exército, Lucia-
na Nogueira, 43 anos, afirma que 
só vê sua dor ser prolongada. Re-
centemente, os advogados dos 
réus (12 militares envolvidos no 
ataque) alegaram que não teriam 
sido intimados de diversas deci-
sões, o que configuraria violação 
à ampla defesa. O Superior Tribu-
nal Militar (STM) acolheu o pe-
dido e deferiu a liminar da juíza 
responsável pelo caso que havia 
determinado que as partes fizes-
sem suas considerações finais an-
tes do julgamento.

“Oitenta tiros em trabalha-
dor. Oitenta tiros em um carro de 
uma família do bem. Oitenta ti-
ros foram dados no meu coração, 
no coração do meu filho. Oiten-
ta tiros eles deram numa família 
inteira que era pra ser protegida 
pelo Exército. Eles não só assassi-
naram o Evaldo. Destruíram uma 
família”, desabafou a viúva.

Em abril de 2019, em Guada-
lupe, na Zona Norte, militares do 
Exército dispararam 257 vezes 
em direção ao carro em que esta-
vam Evaldo Rosa e a família. Eles 
iam para um chá de bebê. Cerca 
de 80 tiros atingiram o veículo. 
Além do músico, também mor-
reu o catador de recicláveis Lucia-
no Macedo. “Conversarei com os 
advogados para saber os passos 
que iremos seguir”, conta a viúva.

Segundo o STM, o relator con-
cedeu a liminar para suspender 
os efeitos da decisão de primei-
ra instância. “Conforme decisão 
liminar proferida pelo relator, o 
processo em primeira instância 
ficará suspenso até que o mérito 
do Habeas Corpus seja julgado”.

 LLuciana afirma saber que tais 
medidas adotadas pela defesa dos 
réus são estratégias para “prolon-
gar o processo, ganhar tempo e 
que a família dela não venha ter o 
resultado o mais rápido possível”. 
“O Estado tem que responder. Es-
se processo está se arrastando. Para 
mim é uma dor na alma saber que 
meu caso, essa história, vai cair no 

esquecimento. Preciso de uma res-
posta positiva. Não consigo acre-
ditar que isso não vai dar em nada. 
Que perdi meu esposo, que meu 
melhor amigo foi assassinado por 
pessoas que deveriam nos prote-
ger”, confidencia ela, que é mãe de 
um menino de 8 anos.

“Acredito que eles não tenham 
noção do estrago que fizeram na 

vida de uma família do bem. Já 
imaginava que a defesa deles ia fa-
zer tudo para que saíssem impu-
nes. Não desejo mal, mas acredito 
na justiça divina. De uma forma 
ou de outra, a vida vai fazer eles 
sentirem minha dor”, desabafa. 
“Como meu filho diz, tiraram a 
chance dele ter o pai velhinho. Es-
cutar isso de um filho é dolorido”.

‘Não desejo mal, mas acredito na justiça divina’

 L Luciana questiona quantos 
mais precisam morrer para 
que a justiça seja feita. “O que 
vou falar para o meu filho? Co-
mo explicar que os assassinos 
do pai dele, um homem hones-
to e trabalhador, saíram pelas 
portas da frente sem pagar na-
da? Foi uma vida que eles tira-
ram. Não é possível. Essa defe-
sa tem família, deve ter filhos. 
Um dia eles irão lembrar de 
mim, da minha dor”, espera 
a viúva, que precisou se mu-
dar da residência onde morava 
com o marido e o filho. “Muito 
difícil para meu filho e eu vol-
tarmos para casa”, conta a téc-
nica de enfermagem.

Difícil voltar 
para casa

 LLuciana lembra que Evaldo tinha 
os trabalhos dele por fora. Ele ti-
nha carteira assinada como segu-
rança, era músico e ainda atuava 
como florista. “Tenho um custo 
de vida caro. Meu filho para es-
tar bem precisa fazer tratamento 
psicológico, ele estuda em colégio 
particular, pago plano de saú-
de, aluguel. As coisas apertaram”, 
confessa a mulher, revelando que 
recebe pensão da União, porém 
cobra prestações antigas que não 
foram pagas. “Deveriam ter pa-
go os atrasados e não fizeram isso. 
Acho um descaso muito grande da 
parte deles desde. Os advogados já 
deram entrada para esses acertos e 
até agora não tive retorno algum”.

Tratamento 
psicológico

 L GABRIEL SOBREIRA
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POLÍCIA

 L FORÇA-TAREFA DA POLÍCIA CIVIL

Civil aperta Ecko
Comparsas de chefão da milícia vão pra tranca

D
ezenove pessoas foram 
presas em uma opera-
ção da Força-Tarefa da 

Polícia Civil, ontem, em Gua-
ratiba, na Zona Oeste, contra a 
milícia chefiada por Welling-
ton da Silva Braga, o “Ecko”. A 
ação visa asfixiar as fontes de 
renda e interromper comér-
cios e serviços ilegais, que ge-
ram grande lucro para a orga-
nização criminosa.

Os presos estavam em um 
galpão usado para falsificação 
de cervejas. Os agentes apreen-
deram caixas de cervejas e ma-

terial que era usado para falsi-
ficar o produto. 

O grupo chefiado por Ecko 
é investigado por exploração 
de atividades ilegais controla-
das pela milícia; cobranças ir-
regulares de taxas de seguran-
ça e de moradia; instalações de 
centrais clandestinas de TV a 
cabo e de internet (gatonet/ga-
tointernet); armazenamento e 
comércio irregular de botijões 
de gás e água; parcelamento 
irregular de solo urbano; ex-
ploração e construções irre-
gulares, areais e outros crimes 

ambientais; comercialização 
de produtos falsificados; con-
trabando; descaminho; trans-
porte alternativo irregular; 
estabelecimentos comerciais 
explorados pela milícia e utili-
zados para lavagem de dinhei-
ro, entre outras ilegalidades.

A operação conta com as 
equipes dos Departamentos 
de Polícia Especializada e De-
legacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas e In-
quéritos Especiais (DRACO); e 
teve apoio de informações do 
Disque-Denúncia. 

DIVULGAÇÃO

Policiais da 18ª DP (Praça da 
Bandeira) prenderam, na noi-
te desta terça-feira, o trafican-
te Wanderson Monteiro, de 29 
anos, conhecido como Tico, Ti-
cão ou TK. Ele é apontado como 
integrante do tráfico de drogas 
da Rocinha, atuando como ge-
rente de endolação na localida-
de chamada de Roupa Suja.

O criminoso foi capturado em 
um posto de combustíveis da La-
goa, também na Zona Sul do Rio. 
Ele foi localizado após monitora-
mento e cruzamento de informa-
ções feitos pela delegacia.

De acordo com a polícia, TK 
é responsável por pelo menos 
dois ataques a tiros contra PMs da 
UPP Rocinha. Ambos acontece-
ram em 2015, um em março e ou-
tro em julho. O atentado de março 
aconteceu no Beco 199, na locali-

dade do Terreirão. Na ocasião, os 
militares estavam patrulhando a 
região quando foram atacados pe-
lo traficante e comparsas. Eles con-
seguiram fugir do local.

Na época, TK era um dos res-
ponsáveis por “apresentar resis-
tência armada a investidas po-
liciais na comunidade, atuando 
para proteger tanto os pontos de 
venda de drogas, como também 
as lideranças criminosas, em uma 
espécie de segurança pessoal do 
chefe da associação”.

Contra o traficante, havia um 
mandado de prisão preventiva 
em aberto, expedido pela 32ª 
Vara Criminal da Capital em 
abril de 2016. Ele já havia sido 
condenado a oito anos de pri-
são por disparo de arma de fogo 
e associação para a produção e 
tráfico e condutas afins. 

Preso gerente 
da Rocinha
Traficante conhecido como TK, Tico 

ou Ticão roda num posto na Lagoa

 L COMANDAVA ENDOLAÇÃO NA ROUPA SUJA

Traficante é acusado de atuar em dois ataques a PMs da UPP local

REPRODUÇÃO

A operação da Polícia Civil 
fechou uma fábrica clandesti-
na de bebidas que, segundo as 
investigações, era ligada a mi-
lícia de Ecko. De acordo com o 
delegado da Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas 
(Draco), William Pena, o gru-
po criminoso falsificava 1680 

garrafas por dia, além de ter 
mais de 50 mil desses produ-
tos expostos em mercados. Pe-
na afirmou ainda que o lucro 
do bando girava em torno de 
R$ 252 mil por mês.

O objetivo da Força-Tarefa 
é asfixiar as fontes de renda e 
interromper comércios e ser-

viços ilegais, que geram grande 
lucro para a milícia. Os presos 
foram encontrados em um gal-
pão usado para falsificação de 
cervejas. Os agentes apreende-
ram caixas de bebidas alcoóli-
cas, material que era usado pa-
ra falsificar o produto, além de 
cabos e baterias.

Lucro de R$ 252 mil por mês com cerveja falsa

Milicianos 
engarrafavam 

cervejas 
baratas 

com tampas 
e rótulos 
de marcas 
superiores
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GERAL

 L REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Sepe discorda de 
volta presencial
Secretaria de Educação anuncia reuniões com 
escolas e pais sobre retorno voluntário

U
m dia após a retomada 
de todas as atividades 
econômicas e o anún-

cio de liberação voluntária pa-
ra a volta às aulas na rede mu-
nicipal, a Secretaria Municipal 
de Educação anunciou, ontem, 
que haverá reuniões com pro-
fessores, conselhos de pais e res-
ponsáveis, direções de unidades 
e coordenações regionais para 
alinhar sobre o retorno das ati-
vidades presenciais nas unida-
des de educação do município. 
No entanto, o Sindicato Esta-
dual dos Profissionais da Edu-
cação do Rio de Janeiro (Sepe 
RJ) criticou a decisão da Prefei-
tura e ressaltou que a reabertura 
das escolas e creches municipais 
pode colocar em risco a vida da 
comunidade escolar.

Segundo a pasta, está sen-
do planejado com os coorde-
nadores regionais como será 
o retorno no 9º ano e também 
no último ano do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos 
no Ensino Fundamental.

Segundo o Sepe RJ, os nú-
meros da pandemia na cidade 
continuam altos, prova de que 

a pandemia não está controlada 
e que a reabertura pode colocar 
em risco a vida dos profissionais, 
alunos, responsáveis e demais 
integrantes da comunidade.

“Ao anunciar que as esco-
las poderão decidir de forma 
voluntária se abrirão ou não, a 
prefeitura além de descentrali-
zar a decisão, joga todo o peso 

de uma eventual crise sanitária 
para a direção e comunidade 
escolar”, afirmou a organização 
em nota.

De acordo com o sindicato, 
a crise da pandemia atual não 
se restringe a um bairro ou a 
uma rua, mas a todo o estado 
e em especial à cidade do Rio 
de Janeiro.

Secretaria de Educação e escolas vão se reunir para decidir retorno

REPRODUÇÃO

RAPIDINHAS...

R$ 15 mil no 
cemitério

 LVídeo publicado no Twitter 
mostra pessoas pegando R$ 15 
mil em dinheiro, supostamente 
de uma oferenda no Cemitério 
de Inhaúma. O cemitério não 
se manifestou. A gravação te-
ria ocorrido na segunda, Dia de 
Finados. No vídeo, um homem 
grava e se surpreende com a 
multidão disputando cada no-
ta. Um homem aparece abrin-
do uma sacola preta com uma 
garrafa de cerveja quebrada e 
contando cédulas.”Quem não 
pegou, eu vou pegar”, diz, con-
tando cédulas de R$10 e R$ 20.

Cadela Pipoca 
volta pra casa

 LA cadela Pipoca, levada por 
bandidos em um assalto na 
BR-101, em São Gonçalo, na 
sexta-feira, foi encontrada on-
tem. Segundo Felipe Leão, um 
dos donos da cadela, um ra-
paz mandou mensagem di-
zendo que a viu perto de uma 
hamburgueria, mas não con-
seguiu pegá-la. Felipe entrou 
em contato com o rapaz, que 
voltou ao local. “Depois ele 
me ligou de chamada de ví-
deo mostrando que a Pipoca 
estava na casa dele. A Pipoca 
já está comigo, graças a Deus”.

Preso por estupro coletivo

 LA Polícia Federal prendeu, 
ontem, em Santa Cruz, Zona 
Oeste, um acusado de envolvi-
mento no estupro coletivo de 
uma adolescente em situação 
de vulnerabilidade em 2016, 
na comunidade do Barão, na 
Praça Seca. A prisão foi efetua-
da enquanto o foragido, que 
não teve a identidade revelada, 
almoçava em um restauran-
te na Avenida João XXIII, em 

Santa Cruz. Contra o preso, de 
24 anos anos, havia um man-
dado de prisão. Ele responde 
pela divulgação de imagens re-
lacionadas ao estupro. Ao to-
do, a Polícia Civil indiciou se-
te pessoas pelo estupro, entre 
elas o então chefe do tráfico da 
Barão, que morreu em 2018 
em confronto com agentes de 
uma operação conjunta entre 
polícia e forças armadas.
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GERAL

 L TRAGÉDIA

Mortos na Central
Colisão entre dois ônibus mata duas pessoas

U
ma colisão envolvendo 
dois ônibus de passa-
geiros deixou ao menos 

duas pessoas mortas, no início 
da tarde de ontem, na Avenida 
Presidente Vargas, na altura da 
Central do Brasil. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o quartel lo-
cal foi acionado por volta das 
12h. Quando chegaram, um 
homem, de 65 anos, já estava 
sem vida no local. Cinco pes-
soas ficaram feridas e foram 
encaminhadas para o Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar, 
no Centro: Edson Alves, de 77 
anos; Paulo Lattv, 76; Leontima 
Lino, 64; Dolores Araújo, 70, e 
Maria Silva, 51.  

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
das cinco pessoas que deram 
entrada no Hospital Munici-
pal Souza Aguiar, no Centro, 
quatro pacientes se recupe-
ram após atendimento. Ma-
ria Silva, de 51 anos, não resis-
tiu aos ferimentos e faleceu na 
unidade hospitalar.

Procurada, a Polícia Militar 
informou que policiais dos mi-
litares do 5ºBPM (Praça da Har-
monia) foram acionados para 
verificar ocorrência de aciden-
te de trânsito na Avenida Presi-
dente Vargas, Centro do Rio. No 
local, o fato foi constatado pelos 

policiais. As vítimas foram socor-
ridas pelo Corpo de Bombeiros 
para o Hospital Municipal Souza 
Aguiar. “Infelizmente, uma não 
resistiu aos ferimentos no local. A 
Guarda Municipal também está 
no local. A ocorrência está em an-
damento”, afirma a nota. 

Acidente matou um idoso de 65 anos e uma mulher de 51 anos

DIVULGAÇÃO
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ESPORTES

Ramón Díaz tá na mira 
Técnico argentino é esperado para assinar contrato até amanhã com o Fogão

C
ésar Farías já é passado. 
Diante da indefinição 
por parte do venezuela-

no, o Botafogo buscou e pos-
sui acordo encaminhado com 
Ramón Díaz. O argentino é es-
perado para assinar contrato 
até a amanhã e assinará vín-
culo até o final de 2021 com o 
Alvinegro. 

O Botafogo tinha acordo 
com o atual treinador da sele-
ção da Bolívia, mas a Federação 
Boliviana de Futebol não que-
ria liberá-lo de forma imediata, 
apenas após o dia 17, quando 
terminasse a Data Fifa.

Assim, Túlio Lustosa, dire-
tor de futebol, agiu rápido e 
buscou Ramón Díaz.

Agora, o clube corre con-
tra o tempo para oficializar o 
acordo. As pendências buro-
cráticas foram normalizadas e 
o Botafogo quer que o argen-
tino chegue ao Brasil o quanto 
antes para assinar o contrato. 
Se depender da diretoria, ele já 
treina a equipe contra o Bahia, 
no próximo fim de semana, pe-
lo Brasileirão.

O último trabalho de Díaz 
foi no Libertad, de onde saiu 
em setembro. No Paraguai, le-
vou a equipe à fase de oitavas 
de final da Taça Libertadores. 
Livre no mercado, chega den-
tro da realidade do clube de 
General Severiano.
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 LOs nervos ficaram à flor da pele 
para o Botafogo após a elimina-
ção na Copa do Brasil diante do 
Cuiabá, terça-feira. Uma imagem 
de uma discussão no Instagram 
entre o zagueiro Rafael Forster e 
um torcedor viralizou nas redes 
sociais. Na conversa, o camisa 5 ex-
pôs que nem todos os jogadores 
estão recebendo salários de for-
ma integral desde junho, mesmo 
com o Botafogo recebendo o au-
xílio do Sindeclubes para quitar 
as pendências com o elenco. Além 
disto, ele afirmou que nem todos 
receberam o mês de outubro. “Ô 
amigão, você queria o quê? Que 
eu saísse driblando todo mundo? 
Vai cuidar da tua vida”, esbravejou.

Zagueiro 
perde a linha

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Domingo Bahia  18h15 Fonte Nova

Brasileirão 16/11 Bragantino 20h Nilton Santos

O último trabalho de Díaz 
foi no Libertad, do Paraguai, 
de onde saiu em setembro

ASSINARÁ 
VÍNCULO ATÉ 
O FINAL DE 
2021 COM O 
ALVINEGRO
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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

SÁBADO

 ATHLETICO-PR  X  FORTALEZA 18:00

 SÃO PAULO  X  GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  CORINTHIANS 21:00

DOMINGO

 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

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Domingo Palmeiras  16h São Januário

Brasileirão 14/11 Sport 16h30 Ilha do Retiro

Vascão avança!
Próximo adversário será o Defensa y Justicia

 L SUL-AMERICANA

O 
Vasco está nas oitavas de 
final da Sul-Americana e 
faturou R$ 2,8 milhões de 

premiação. Após vencer o primei-
ro jogo por 1 a 0 em São Januário, 
o time de Sá Pinto teve outra atua-
ção sem inspiração, mas segurou 
o empate sem gols com o Caracas, 
na Venezuela, e se classificou. 

O adversário na próxima fase 
será o Defensa y Justicia, da Argen-
tina, que eliminou o Sportivo Lu-
queño, do Paraguai, após vencer o 
primeiro jogo fora de casa (2 a 1) e 
empatar em seus domínios (1 a 1).

O Vasco começou buscando o 
ataque e, aos 11 minutos, teve um 
gol anulado. Tiago Reis marcou 
de cabeça, mas estava impedido. 
Aos 31, o goleiro Velásquez quase 
engoliu um frango após finaliza-
ção de Benítez, que ontem prati-
camente acertou a permanência 
em definitivo. O Independiente
-ARG receberá US$ 3 milhões até 
fevereiro e mais US$ 1 milhão até 
o fim de 2021 por 60% dos direitos 

(cerca de R$ 22 milhões).
Enfim, no primeiro tempo, o 

goleiro Fernando Miguel não che-
gou a ser testado, mostrando que o 
esquema com três zagueiros (Mi-
randa, Castan e Graça) deu certo.

No segundo tempo, o Vasco re-
cuou e o Caracas por pouco não 
marcou aos 18, quando Blanco ca-
beceou, Fernando Miguel fez bela 
defesa e a bola sobrou para Ferrei-
ra, mas o goleiro vascaíno foi mais 
rápido e impediu a finalização do 

adversário. A situação só melho-
rou aos 21, quando Villanueva fez 
falta em Carlinhos e foi expulso.

Com um a mais, o Vasco qua-
se marcou nos minutos finais com 
Ribamar e Yago Pikachu.

Também ontem, o São Paulo 
venceu o Lanús-ARG, por 4 a 3, 
no Morumbi, mas foi eliminado. 
O Bahia, que na semana passada 
foi derrotado no Peru pelo Mel-
gar por 1 a 0, decide a vaga hoje, 
às 21h30, na Fonte Nova.

AFP

Velásquez, Eduardo Fereira, Villanueva, 
Osio e Rivero; Castillo (Echeverría), Flores 
Soto (Moreno), Contreras (Maldonado), 
Robert Hernández e Celis (Febres); Blanco 
(Guarirapa). Técnico: Noel Sanvicente

Fernando Miguel, Miranda, Castán e 
Ricardo Graça; Pikachu, Andrey (Marcos 
Júnior), Leo Gil, Carlinhos (Vinícius), Benítez 
(Talles Magno) e Neto Borges; Tiago Reis 
(Ribamar). Técnico: Ricardo Sá Pinto

Local: Estádio Olímpico de La UCV, na Venezuela 
Juiz: John Ospina (trio colombiano) 
Auxiliares: Dionisio Ruiz e Alexander Leon  
Cartões amarelos: Rivero (Caracas); Benítez, Leandro Castán, Ricardo Graça e 
Andrey (Vasco) Cartão vermelho: Villanueva

CARACAS 0 VASCO 0

Benítez recebe a marcação 
de Diego Castillo. O Vasco 

praticamente fechou a compra 
do meia argentino ontem
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ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Domingo Atlético-MG  18h15 Mineirão

Brasileirão 14/11 Atlético-GO 21h30 Maracanã

Mengão classificado
Flamengo vence Athletico-PR por 3 a 2 e vai às quartas de final da Copa do Brasil

 L FURACÃO VIROU BRISA

A
pós a vitória por 1 a 0 na se-
mana passada, o Flamengo 
voltou a vencer o Athletico

-PR, desta vez por 3 a 2, ontem, no 
Maracanã, e está nas quartas de fi-
nal da Copa do Brasil. Pedro, duas 
vezes, e Michael marcaram pa-
ra os cariocas; Erick e Bissoli des-
contaram. O próximo adversário 
será definido por sorteio, com to-
dos os times podendo se enfrentar, 
sem restrições. 

O começo de partida foi mor-
no. O Flamengo tinha mais posse 
de bola, mas encontrou um Athle-
tico bem postado. A primeira fi-
nalização só veio aos 13 minutos, 
com Thiago Maia de fora da área. 
Aos 23 minutos, Matheuzinho re-
cebeu de Willian Arão na direita e 
cruzou rasteiro para Pedro, que 
acertou um lindo chute de perna 
esquerda, no ângulo: 1 a 0.

O Furacão teve chance logo de-
pois, quando o árbitro viu pênalti 
de Léo Pereira em Carlos Eduardo, 
revisado pelo VAR. Na saída de bo-
la de Hugo, Carlos Eduardo rou-
bou a bola e ficou com o gol livre, 
mas a arbitragem marcou falta do 
atacante. Aos 33, Éverton Ribeiro 
deu um lindo passe para Matheu-
zinho encontrar Pedro, livre e sem 
goleiro: 2 a 0. O Athletico-PR não 
se entregou. Arão saiu mal e deu 
nos pés de Erick, que encobriu o 
goleiro Hugo: 2 a 1.

No segundo tempo, o Fura-

Hugo Souza; Matheuzinho (Isla), 
Thuler, Léo Pereira e Filipe Luís (Ra-
mon); Wilian Arão, Thiago Maia e 
Gerson; Everton Ribeiro (Michael), 
Pedro (Lincoln) e Bruno Henrique 
(Renê). Técnico: Domènec Torrent.

Santos; Khellven (Richard), Pedro Hen-
rique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; 
Wellington (Alvarado, Erick e Lucho 
González (Ravanelli); Reinaldo, Fabinho 
(Bissoli) e Carlos Eduardo (Christian). 
Técnico: Paulo Auturori 

Local: Maracanã Juiz: Rodrigo Da-
lonso Ferreira  Auxiliares: Alex dos 
Santos e Henrique Neu Ribeiro  
Gols: 1º tempo: Pedro, aos 23 e aos 
33 minutos; e Erick, aos 40.  
2º tempo: Michael, aos 38 minutos; 
e Bissoli, aos 42. Cartões amarelos: 
Abner Vinícius; Thiago Maia; Ravanelli; 
Paulo Autuori.

FLAMENGO 3

ATHLETICO-PR 2

cão voltou mais agressivo. Porém, 
as melhores chances, com Thia-
go Heleno, de cabeça, e Carlos 
Eduardo, pararam no goleiro Hu-
go. Aos 31, Isla encontrou Thiago 
Maia, que acertou de fora da área, 
no ângulo, mas o VAR indicou im-
pedimento do lateral. Aos 38, Bru-
no Henrique tabelou com Lincoln 
e bateu rasteiro. No rebote de San-
tos, Michael marcou. O Furacão 
diminuiu aos 43, com Bissoli.

 L14/10: Fortaleza 3 x 3 São Paulo
 L25/10: São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza 

 L27/10: Botafogo 0 x 1 Cuiabá
 L03/11: Cuiabá 0 x 0 Botafogo
 L28/10: Atlético-GO 1 x 2 Inter
 L03/11: Inter 2 x 1 Atlético-GO 

 L28/10: Santos 0 x 0 Ceará
 LONTEM: Ceará 1 x 0 Santos

 L28/10: Corinthians 0 x 1 América-MG
 LONTEM: América-MG 1 x 1 Corinthians

 L28/10: Athletico-PR 0 x 1 Flamengo
 LONTEM: Flamengo 3 x 2 Athletico-PR

 L29/10: Bragantino 1 x 3 Palmeiras
 LHOJE: Palmeiras x Bragantino

 L29/10: Grêmio 1 x 0 Juventude
 LHOJE: Juventude x Grêmio

DUELOS DAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL (OS CLASSIFICADOS ESTÃO EM NEGRITO)

Michael, que 
entrou no lugar de 
Everton Ribeiro, 

marcou o terceiro 
do Flamengo e 
selou a vitória

DANIEL CASTELO BRANCO
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ESPORTES

Nenê e Pacheco 
ainda são dúvidas
Jogadores já retomaram o trabalho no campo

 L FLUMINENSE

N
enê e Pacheco ainda têm 
volta incerta ao Flumi-
nense para a partida 

contra o Grêmio, domingo, às 
20h30, no Maracanã. A dupla já 
iniciou os trabalhos no campo, 
mas não foi reintegrada ao res-
tante do grupo e segue como dú-
vida para o confronto.

Ao longo desta semana, os jo-
gadores fizeram apenas alguns tra-
balhos leves no campo do CT Car-
los Castilho. Caso não participem 
das atividades comandadas por 
Odair Helmann nos próximos 
dias, o meia e o atacante devem fi-
car fora da partida.

Nenê se recupera de lesão na 
coxa sofrida na vitória por 3 a 1 
sobre o Santos, no último dia 25. 
Já Pacheco se machucou no em-
pate em 1 a 1 com o Atlético Mi-
neiro, no dia 14.

Patrocínio master

O Fluminense está próximo 
de fechar um patrocínio master 
para o seu uniforme. A empresa é 
a Estadium.bet, um site de apos-
tas esportivas que ofereceu cerca 
de R$ 11,5 milhões até o fim de de 
2021. O clube desejava receber um 
pouco mais, mas as conversas es-
tão próximas de uma conclusão.

Agora, o Flu aguarda garantias 
bancárias por parte da empresa. O 
clube é cauteloso com relação a is-
so, pois quer ter segurança no ne-
gócio após levar calotes das duas 
últimas parceiras. O espaço está 
vago desde a rescisão com a Valle 
Express, em agosto de 2018.

Fechar um patrocínio master 
era uma das propostas de campa-
nha do presidente Mário Bitten-
court, que afirmava que as pro-
postas estavam abaixo do que 
considera justo pela camisa do Flu.

Nenê se recupera de lesão na coxa sofrida na vitória sobre o Santos

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

 LO meio-campo Yago Felipe fa-
lou ontem a respeito do momen-
to do Fluminense no Campeona-
to Brasileiro. Segundo ele, o Time 
de Guerreiros está na briga pelo 
Penta, repetindo os feitos de 1970, 
1984, 2010 e 2012. “Estamos sim 
na briga pelo título. Os números 
e a posição na tabela mostram is-
so. Por que não seguirmos firmes 
e fortes para que a gente continue 
com os resultados positivos? É o 
nosso objetivo, pensar jogo a jogo 

e ir somando pontos”, concluiu. 
Yago Felipe torce pela renovação 
do também meio-campista Do-
di, que tem contrato até dezem-
bro. “Conversamos muito. Sou 
amigo particular, além de cole-
ga de profissão. Estamos sempre 
brincando, ele sempre fala do de-
sejo de permanecer. Estamos na 
torcida para que ele permaneça, 
e quando renovar, que ele possa 
pagar um churrasco aí para nós 
(risos)”, finalizou.

Yago Felipe: ‘Na briga pelo título’

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Domingo Grêmio  20h30 Maracanã

Brasileirão 14/11 Palmeiras 21h30 Allianz Parque
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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.

 

SONDADOR 
Empresa de engenharia admite 
com experiência em perfuratri-
zes e sondas hidráulicas . Enviar 
currículo para o e-mail: 
ofertaemprego163@gmail.com
 

ELETRICISTA V/TEXTO
De Auto com experiência em Inje-
ção. Trabalhar em Vila Isabel. Rua 
Pereira Nunes 390 Loja D. Tel.: 
96945-7105
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Ar Condicionado com expe-
riência em Nacionais e Impor-
tados.  Trabalhar em Vila Isabel. 
Rua Pereira Nunes 390 Loja D. 
Tel.:96945-7105

 

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.
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 

ADMITE-SE 
Mulheres +18anos, com/ sem 
experiência. Excelente ambiente 
para trabalhar. Aceita-se free-
lancer. Quer ganhar bem de 
verdade? Marque entrevista. 
T.21-98860-4886-whastApp
 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, edu-
cada, carinhosa, discretíssima, 
completa! Sozinha, aparelhada, 
parando trânsito (50,00) Praça 
do Magali/ Aricuri.96669-8287.
 

ATENDENTE ADMITE-SE 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Di-
nheiro rápido. Ganhos acima de 
3.000,00. Início imediato. Copa-
cabana. (T.99947-8903)
 
CARLINHA  BAIXADA 
Jamais anunciada, linda Loirinha, 
novidade, Ousada, carinhosa, 
rosto encantador, realmente en-
volvente, sem frescura, R$100,00 
2 horas. Aceito cartão. 24hs 
Tel.:(21)97206-1040
 

COROA DONARA 
Morenaça, linda, massagem rela-
xante, aparelhada, sozinha, cari-
nhosa. Atendo casais, cavalheiros. 
Novo Endereço: Venha conferir 
Cruz Vermelha. T.3903-6970 
/T.99753-2119-ZAP
 
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

se re-
voltou com o vídeo do jul-
gamento que absolveu 
o empresário André Ara-
nha da acusação de es-
tupro contra a influen-
ciadora digital Mariana 
Ferrer. “Estupro culposo, 
tá de sacanagem?”

n ã o  e s t á 
contente com o desempe-
nho de Everton Cebolinha 
no Benfica. Segundo o jor-
nal português Correio da 
Manhã, o ex-gremista “ain-
da não se adaptou aos exi-
gentes treinos, e isso nota-se 
no rendimento”.

 LO EX-CRAQUE NETO LJORGE JESUS

é um furacão! A gata é perfeita da cabeça aos 

pés, passando por coxas, quadris e tudo mais. As pernas, 

aliás, ela diz ter treinado duro, mesmo durante a pandemia. 

A técnica é subir escadas. “Resultado foi surpreendente”, 

diz. Siga a gata lá no Instagram @jackycorreaoficial

JACKY CORRÊA

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

 LA lenda do futebol Diego Ma-
radona “evolui sem complica-
ções” após cirurgia para drenar 
uma hemorragia no cérebro, 
operação que deixou o torce-
dor com o coração na boca e 
que mereceu uma calorosa 
mensagem de incentivo de Lio-
nel Messi. “Não falamos de se-
quelas, não vemos esse tipo de 
complicação”, disse seu médi-
co pessoal e cirurgião, Leopol-
do Luque. “Diego, toda a força 
do mundo. Minha família e eu 
queremos vê-lo bem o mais rá-
pido possível. Um abraço sin-
cero!”, escreveu Lionel Messi, 
atacante do Barcelona. Mara-
dona foi operado seis dias de-
pois de completar 60 anos.

De Messi para Maradona
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BABADO
NATHALIA DUARTE(Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

CRUSH EM FILHO DE 
HELENA RINALDI
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TRAIÇÃO FOI 
TELEVISIONADA

 LNo programa “Que 
história é essa, Por-
chat?”, Fernanda Ro-
drigues relembrou 
um episódio em que 
flagrou André Mar-
ques traindo ela. Na 
época, o ator estava 
em Fortaleza traba-
lhando. “De repente, 
mostrou o trio elétri-
co que André estava e 
aí identifiquei ele. De 
repente, ele começou 
a xavecar a moça. De 
repente, ele beijou a 
moça! Quem já na vida 
assistiu ao vivo a pró-
pria traição?”, disse. 
Apesar disso, os dois 
são bons amigos.

EM ALTA EM BAIXA

 LLeonardo posta vídeo 
tocando música em ho-
menagem a Tom Veiga.

 LThaila Ayala conta que 
fugiu de casa aos 15 
anos: ‘Não me despedi’.

DIRETO NA 
RESPOSTA

 LApós publicar uma imagem 
da barriga da esposa Lorena 
Carvalho, grávida de 5 me-
ses, crescendo com a legen-
da “Assim o pai vai às lágri-
mas”, Lucas Lucco rebateu 
um seguidor que citou o caso 
de Gusttavo Lima e Andres-
sa Suita. “Depois que passar a 
emoção, não seja um Gustta-
vo Lima para essas duas pes-
soas, fechou?”, escreveu o ra-
paz. Lucas foi bem direto na 
resposta. “Viaja, não, brow. 
O que você sabe é só o que os 
outros escrevem nas notícias. 
A vida de um casal vai muitís-
simo além disso. Vamos cuidar 
mais da nossa vida, meu ma-
ninho”, respondeu o cantor. 
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 LMayra Cardi tem sensualizado 
bastante ultimamente. Desde da 

separação de Arthur Aguiar, a 
coach se mudou para uma 
mansão imensa e está apro-
veitando o novo cenário pa-
ra postar fotos. Ontem, ela 

compartilhou um clique no Insta-
gram em que está só de calcinha 
em frente da penteadeira. Os fãs, 
claro, foram só elogios. “Maravi-
lhosa”, escreveu uma. “Um corpo 
é um corpo”, disse a outra.

TÁ COM TUDO
 LHelena Rinaldi fez uma home-

nagem ao filho, Pedro, que co-
memorou 23 anos nessa quar-
ta-feira. Quem surpreendeu 
nos comentários foi Anitta, 
que chegou a pedir desculpas 
à atriz. “Ai meu Deus, pra que 
fui pegar nessa internet depois 
de tantos dias de detox? Mais 
um boy pra gente cobiçar men-
talmente. Perdão, Helena e Ri-
cardo”, escreveu a cantora.

 L Tão logo o affair entre Whin-
dersson Nunes e Maria Lina foi 
anunciado a estudante já sofreu 
alguns ataques dos fãs do hu-
morista. Isso porque, para algu-
mas pessoas, Maria estaria com 
Whindersson para conseguir fa-
ma. Foram tantas as mensa-
gens de ódio que ela chegou 
a bloquear os comentários 
em suas fotos no Instagram 

e trancar o perfil. Quem saiu em 
defesa à estudante foi Luísa 
Sonza, ex de Whindersson. No 
Twitter, a cantora mandou um 
recado direto para os seguido-
res. “Aos meus fãs: não ataquem 
outras mulheres. Vocês sabem o 
que eu passei e passo (com ata-

ques na internet). Não façam 
igual fizeram e fazem comi-
go”, escreveu.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE AMOR SEM IGUAL A FORÇA DO QUERER

18h00. Globo: Bóris discursa sobre a 
história do colégio Grupo e afirma que 
o novo sistema de ensino contraria o 
legado da escola. Andrezza se surpreen-
de com o comportamento de Kátia e 
questiona se algum parente de K1 pode 
acolher a menina. A tia de K1 chega para 
resgatá-la. Benê pede ajuda a Keyla.

19h45. Globo: Apolo não encontra 
Tancinha. Fedora acusa Camila de que-
rer acabar com seu casamento. Carmela 
e Beto tramam para afastar Tancinha de 
Apolo. Francesca conta a Apolo e Gio-
vanni sobre Genésio. Tancinha é feita de 
refém por Genésio. Tancinha tenta fugir, 
mas Genésio a ameaça com uma arma.

21h00. SBT:  Le t i c ia  e  Da-
ni saem juntas. A noiva de Junior re-
solve ligar para Dr. Fernando e marca 
um encontro para conversar sobre a 
amiga que está com câncer. Tati mos-
tra a Vivi um desenho que também 
fez na escola. A órfã desenha seu pai 
e Vivi fica irritada com a amiga.

18h30. Globo: Reinaldo trata Natália 
como se os dois ainda fossem casados. 
Dionísio fica surpreso ao ver no álbum a 
foto que havia sumido e se vê forçado a 
pedir desculpas a Doralice. Cristal beija 
Cassiano sem saber que ele está com 
Ester. Guiomar descobre que Doralice 
roubou a foto de Dionísio.

21h00. Record: Poderosa ofen-
de Ramiro e revela a verdade para 
Donatella. Furacão pensa na amiga. 
Ramiro tenta se explicar para a filha 
bastarda. Furacão conversa com Du-
plex e se diz grata à Poderosa. Angéli-
ca exige morar na mansão de Ramiro. 
Miguel conversa com Oxente.

21h45. Globo: Heleninha encontra 
no caderno de Yuri a foto de Rubinho 
colada junto a um cartaz de procurado. 
Ivana reclama de seu corpo para Simo-
ne. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa 
a ver o filho de Ritinha. Bibi estranha o 
comportamento de Yuri e comenta com 
Rubinho. Ruy e Cibele se enfrentam.

 L EM SÃO PAULO

Adeus a Tom Veiga
Ator que interpretava o Louro José é sepultado

O 
corpo de Tom Veiga, in-
térprete do Louro José, 
no programa ‘Mais Vo-

cê’, foi sepultado ontem, no 
Cemitério Jardim Horto Flo-
restal, em São Paulo, o mesmo 
onde estão enterrados os pais 
dele, Nadir e Neilton.

A cerimônia restrita reuniu 
apenas amigos e familiares do 
ator. Ana Maria Braga chegou 
em um carro blindado para a 
despedida do amigo.

O velório começou às 14h, 
quando puderam entrar dez 
pessoas por vez, todas com 
máscara, e cada uma teve cerca 
de cinco minutos para se des-
pedir de Tom. Essas medidas, 
que também foram adotadas 
para o velório no Rio, foram 
tomadas para seguir as regras 
de distanciamento social.

Alguns fãs homenagea-
ram Tom do lado de fora do 
cemitério com cartazes e fo-
tos. Tom foi encontrado mor-
to pelo amigo e colega de pro-
fissão André Marques em casa, 
na Barra da Tijuca, Zona Oeste 

do Rio, no domingo.
O laudo do Instituto Médi-

co-Legal aponta que o ator teve 
um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) hemorrágico, provoca-
do por um aneurisma. O ex-
funcionário da Globo tinha 
47 anos e deixa quatro filhos.

Além da apresentadora Ana 
Maria Braga, o jornalista Mi-
chael Keller e o arquiteto Jai-
ro de Sender, do quadro Dan-
do um Retoque, do ‘Mais Você’, 
também compareceram ao ce-
mitério para prestar as últimas 
homenagens ao amigo.

Ana Maria Braga compareceu ao enterro do amigo Tom Veiga

REPRODUÇÃO/ TV GLOBO 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor é um substantivo poderoso, mas amar é um 

verbo ainda mais forte.” (Autor desconhecido)

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

 LTenha cuidado com suas emo-
ções, as quais estarão à flor da 
pele e poderão trazer proble-
mas para seus relacionamen-
tos, sejam familiares ou pro-
fissionais. Fique atento.
Números da sorte: 33, 51 e 15.

 LPoderá sentir que as horas do 
dia não são suficientes para 
dar conta do que precisa fazer, 
aguente a pressão e encare os 
desafios propostos! A tecnolo-
gia será sua aliada na paquera.
Números da sorte: 97, 88 e 34.

 LVai pensar de forma racional 
e organizada, impulsionando 
os seus projetos. Seja criativo. 
Poderá resolver uma pendên-
cia em casa que exija investi-
mento financeiro.
Números da sorte: 08, 62 e 26.

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

 LOs astros anunciam uma revi-
ravolta positiva nas finanças, 
mas continue sendo cauteloso. 
Poderá receber novas propos-
tas profissionais. Conte com 
o apoio das pessoas queridas.
Números da sorte: 63, 45 e 36.

 LUm acontecimento inespe-
rado deve fazer você mudar a 
direção dos seus planos. A car-
reira passará por momentos 
tensos, vai precisar se empe-
nhar e segurar as pontas!
Números da sorte: 55, 73 e 10.

 LNo trabalho, tenha autocon-
trole, pois a pressão dará as ca-
ras. É um bom momento para 
motivar os colegas e sugerir 
atividades em grupo! Acordos 
financeiros estão favorecidos.
Números da sorte: 92, 47 e 83.

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

 LHoje seu foco estará nos as-
suntos financeiros, poderá 
ter até novas ideias para in-
crementar a renda e dar uma 
respirada. A carreira vai pedir 
empenho e determinação.
Números da sorte: 59, 95 e 50.

 LNão é um bom dia para forçar 
situações desagradáveis, seja 
na vida amorosa ou profissio-
nal, seja mais maleável e con-
seguirá melhores resultados. 
Cuide mais da sua saúde.
Números da sorte: 48, 93 e 66.

 L Imprevistos devem aconte-
cer e você precisará ficar de 
prontidão para resolver, antes 
que seja tarde. Fique de olhos 
abertos com sua conta bancá-
ria e os assuntos do lar.
Números da sorte: 87, 15 e 24.

SÃO ZACARIAS 
E SANTA ISABEL
Segundo relatos da Bíblia, os dois 
eram casados, viviam em uma al-
deia de Israel e tinham parentesco 
com a família de Jesus. Eles ainda 
não tinham filhos, o que, na época, 
era visto pela sociedade como um 
castigo divino. Após muitas orações 
pedindo a graça de ter um filho, Isa-
bel soube, através do Anjo Gabriel, 
que estava grávida. Ela deu à luz 
João Batista, que também viria a 
se tornar santo. Depois do Salmo 
profético de São Zacarias, onde ele, 
repleto do Espírito Santo, profetizou 
a missão do filho.

SANTO DO DIA

ABAJUR
A mulher vai ao médico fazer 
uma consulta e diz:
— Doutor, meu marido está fi-
cando louco, ele está falando 
com o abajur.
O doutor pergunta:
— Como você sabe que ele fala 

com o abajur?
Ela responde:
— O abajur me contou!

CAIXA-PRETA
Dois amigos, desprovidos de 
inteligência, conversando:
— Mano, você sabia que as cai-

xas-pretas dos aviões são laran-
jas?
O outro:
— O quê? Não são caixas?

NO RESTAURANTE
O garçom pergunta:
— Posso ajudá-lo a escolher o 

pedido que o senhor vai comer, 
cavalheiro?
— Sim. Como é que vocês pre-
param esse frango?
— Sem muita conversa mole, 
senhor. Nós vamos direto ao 
assunto e informamos que ele 
vai morrer.

DINHEIRO
Um ladrão chega para assaltar 
um homem andando na rua:
— Passa o dinheiro.
— Calma. Eu sou um político 
eleito pelo povo.
— Ah, nesse caso, me devolve o 
meu dinheiro, seu ladrão!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: Ewá

MENSAGEM: Nesta quinta-feira 
Ewá nos ensina a confiar mais em 
nós, mesmo nas próprias qualidades 
e no próprio potencial. O fundamental 
é olhar sempre para novos horizontes 
e traçar novas metas.

SAUDAÇÃO: Ri Ro Ewá .

CORES: vermelho, coral e rosa.

ELEMENTO: Terra (mata virgem).

SIMPATIA:
Para obter sucesso nas conquistas 
e escolhas, passe pelo corpo 15 pu-
nhados de canjica cozida e lavada, 
arrume em uma cesta, passe tam-
bém 15 moedas e 15 búzios aber-
tos. Arrume tudo sobre a canjica e 
coloque na mata, pedindo a Ewá 
sucesso.

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

 LAcontecimentos imprevisí-
veis podem te balançar, prin-
cipalmente com o dinheiro, 
evite gastos desnecessários. 
Inclusive, pode receber uma 
ajuda financeira inesperada. 
Números da sorte: 30, 57 e 39.

 LSua atenção estará voltada 
para os assuntos amorosos e 
de família, principalmente 
para o orçamento doméstico. 
Poderá receber novas propos-
tas e se dar bem no trabalho.
Números da sorte: 76, 67 e 94.

 LHoje seu foco estará em casa 
e nos parentes. Algum familiar 
pode pedir apoio e conforto, 
procure confortá-lo. Só não 
deixe que isso atrapalhe suas 
tarefas de rotina.
Números da sorte: 50, 32 e 41.
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