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MAIOR LADRÃO DE COMBUSTÍVEIS DO BRASIL É PRESO

ROUBOU TANTA
GASOLINA QUE TÁ
POSTO NA PRISÃO
Bomba! Ex-vereador de Caxias, Maninho do Posto roda no
Espírito Santo, onde levava vida de bacana. Ele é acusado de
chefiar bando que deu ‘preju’ de R$ 33,4 milhões pra Petrobras
4
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Menina é
atropelada
por trem

‘NEM MESMO JESUS TEVE
JULGAMENTO JUSTO’
Witzel se compara a Cristo após votação
que mantém processo de impeachment
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO
CARTA DO LEITOR

JOSÉ MENEZES

JORNALEIRO JORNALISTA

Amendoeira sem
poda no Leblon
Peço a poda de uma amendoeira na Rua Aristides Espínola 94,
Leblon. Os galhos desta árvore
cobrem e encostam no telhado,
podendo provocar a queda de alguma telha e também se emaranham nos fios por perto. Por duas
vezes, galhos caíram.
Marcella Mello
Por e-mail

L

L TENHO 35 anos e sou jornaleiro há um.Antes de ser jornaleiro, fui camelô.
Na minha profissão,gosto do contato com as pessoas,pois os meus clientes
são o que tem de melhor. Moro no bairro Primavera, torço peloVasco e, nas
horas vagas, gosto de curtir minha família. No MEIA HORA, gosto de ler o
caderno de esportes.
ANDERSON GONÇALVES LIMA — Engenheiro Pedreira

Um homem armado está ameaçando as pessoas na Rua Cinco de
Julho, em Pilar, Duque de Caxias.
Ele também está furtando todo
mundo que passa e aterrorizando
na região. Uma fatalidade pode
ocorrer. Cadê o policiamento?
Anônimo
Duque de Caxias

O QUE BOMBA

INDICADORES

NA INTERNET
MENINA DE 12 ANOS É ATROPELADA POR TREM
PÁGINA 8

PISCINÃO EM MANUTENÇÃO

POUPANÇA: 0,1159%
(HOJE)
DÓLAR: R$ 5,5459(C);
R$ 5,5460 (V)

PÁGINA 4

WITZEL COMPARA SEU JULGAMENTO AO DE JESUS

SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045

PÁGINA 4
Leia mais no site www.meiahora.com

Nas ruas do Governo e Miranda
Varejão, em Realengo, há buracos
intermináveis. As vias são de muito movimento e com a quantidade
de buracos causa um trânsito terrível na região. Fora os carros que
tem risco de quebrar por conta
das crateras.
Leila Marques
Realengo

L

Homem armado
Via sem asfalto em
ameaça moradores São Gonçalo
L

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

Buracos enormes em Busão infestado
vias de Realengo
com baratas

SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

A Rua Alberto Magno Garcia, em
São Gonçalo, não tem asfalto. Então quando chove acumula lama e
dificulta a circulação de pessoas e
automóveis. A poeira toma conta
de todas as casa. Precisamos que
a via seja pavimentada!
Jorge Pinto
Por e-mail

L

CADÊ VOCÊ
TATIANA
ALBUQUERQUE
DOS SANTOS
tem hoje 33
anos. Ele
desapareceu
em 12 de dezembro de
2001, na Rocinha (Zona Sul do Rio),
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

Ônibus da Viação Paranapuan,
linha 328 (Bananal—Candelária), está infestado com baratas,
alguns passageiros até se assustaram. Fora as condições do veículo que estão péssimas. Alguém
precisa fiscalizar a situação dos
ônibus dessa frota.
Luana Nascimento
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

Arrastão semanal
na Avenida Brasil
Há arrastão na Avenida Brasil
todos os finais de semana, na
altura de Vigário Geral. Nós não
temos sossego ao ir e vir do trabalho. Homens armados saem de
todos os lados e fazem a limpa
nos carros e coletivos.
Anônimo
Vigário Geral

L
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GERAL
L SUFOCO NA SUPERVIA

Trem superlotado
Passageiros reclamam de composições ainda mais cheias com novos horários
REGINALDO PIMENTA

Su p e r Vi a co m e ç o u
ontem o novo esquema operacional em todos os ramais, com intervalos
mais longos entre as composições, o que deixou trens e estações, principalmente a de Gramacho, ainda mais lotados. Os
passageiros, que já reclamavam do serviço, relataram que
as composições já vinham lotadas e que não é possível respeitar o distanciamento social.
Morador de Jardim Primavera, em Duque de Caxias,
Eduardo Ricardo, 22 anos, reclamou da lotação e dos atrasos dos trens. Ele usa a composição todos os dias para ir e
voltar do trabalho no Centro
do Rio. Segundo ele, ontem foi
possível “se mexer” dentro do
vagão, mas o trem estava bem
cheio, e que ele tem percebido um fluxo maior de pessoas
nas composições há semanas.
“Ainda consigo me mexer no
trem, embora tenha atrasado
bastante”, contou.
O jovem também contou
que não é possível manter o
distanciamento durante a viagem e que muitos passageiros
ficam sem máscara de proteção durante a viagem. “Tem se
tornado cada dia mais ‘normal’
pessoas sem o uso da máscara,
me preocupo pois moro com
minha avó e ela está no grupo
de risco”, disse.
Eduardo relatou que não há
uma fiscalização da concessionária nas estações e nos trens
para essas questões, há “guardas só na estação da Central”.
Ele contou que mesmo antes
da pandemia, “dentro das estações nunca teve”, mas antes
alguns fiscais estavam presentes nas estações.

A

Demora no
pico da tarde
L José diz que não vê uma higienização rigorosa dos trens.
“A equipe da limpeza passa álcool uma vez só e só por cima”,
diz. Para ele, a concessionária
poderia deixar o trem Saracuna direto para a Central, como
no começo da pandemia. “Depois voltou com a baldeação
em Gramacho e então os trens
ficam cheios. Deveriam deixar
a baldeação para o fim de semana”. Ele reclamou de atrasos no pico da tarde. “Pego o
trem de 17h, 17h25 e quando
está quase em Gramacho, o
trem fica parado ali entre Gramacho e Corte Oito, fazendo a
gente perder o trem das 18h”.

Queda de 40%
da demanda
Por meio de nota, a SuperVia
informou que segue monitorando o movimento para adequar a operação à demanda,
que caiu 40% em relação ao
número de passageiros transportados antes da pandemia
do novo coronavírus.
De acordo com a concessionária, a nova grade de horários, com ajuste em todos
os ramais, manterá a taxa de
ocupação das composições
abaixo de 60%, limite máximo estipulado pelo estado e
fiscalizado pela Agetransp e
continuará cumprindo todos
os decretos estaduais e a legislação vigente.
L

Passageiros afirmam que trens já tinham excesso de passageiros mesmo antes da pandemia

Sem fiscalização para garantir uso de máscara
L O jovem José Basília também
enfrenta os mesmos problemas
com o transporte. Ele pega o
trem todos os dias na estação
Saracuruna e faz baldeação em
Gramacho para seguir para a
Central do Brasil. “Nas estações finais, o trem não fica tão
cheio, os fiscais até tiram fotos
para mostrar, mas quando che-

ga em Gramacho já está lotado”, contou.
José costuma pegar o trem
às 6h50 em Saracuruna e ontem o trem chegou às 7h. Ele
conta que vai precisar sair mais
cedo de casa para não se atrasar
para o trabalho, em Bonsucesso, na Zona Norte. “Já cheguei
em Gramacho e estava cheio,

já tinha gente em pé, sem lugar
para sentar, grávida em pé. Todo mundo apertado”.
Assim como Eduardo, José
reclamou que as pessoas não
usam máscaras e não há fiscalização nos vagões nem nas estações. “O povo já passa na catraca, compra passagem, sem a
máscara e ninguém faz nada”.

4

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 6/11/2020

GERAL
L GOVERNADOR AFASTADO

L AMANHÃ

Mantido o processo
de impeachment

Detran
reabre 17
unidades

Placar da sessão do Tribunal Especial Misto foi de 10 a 0

Serão cinco mil
vagas para serviços
referentes a CNH

AGÃªNCIA O DIA

7 a 1 particular de Wilson Witzel teve placar
de 10 a 0 nesta quintafeira, na sessão do Tribunal Especial Misto que decidiu, por
unanimidade, pela continuidade do processo de impeachment do governador afastado. O resultado acachapante
ilustra seu declínio político e
moral: o tribunal decidiu que
Witzel deve desocupar o Palácio Laranjeiras no prazo máximo de 10 dias, e também terá
corte em um terço do salário.
Witzel está afastado do governo desde agosto, após suspeitas
de irregularidades em contratações da pasta da Saúde durante a pandemia.
Em Santa Catarina, a sessão que julgou o afastamento
do governador Carlos Moisés
(PSL) levou mais de 17 horas.
No Rio, foram menos de três
de horas. A sessão começou às
10h, e pouco depois do meiodia os membros do colegiado
já tinham decidido pela continuidade do impeachment, por
maioria simples. O tribunal foi
formado por cinco desembar-

O

gadores e cinco deputados estaduais. Todos foram a favor.
O deputado Waldeck Carneiro (PT) foi quem deu o primeiro voto. Em seguida, os
desembargadores José Carlos
Maldonado de Carvalho, Fernando Foch, Teresa de Andrade
Castro Neves, Inês da Trindade
de Melo e Maria da Glória Bandeira de Mello, e os deputados
Chico Machado (PSD), Carlos
Macedo (Republicanos), Alexandre Freitas (Novo) e Dani
Monteiro (PSOL).
Logo após o fim da sessão,
Witzel usou o Twitter para se
defender, mas também atacar.
Ele comparou seu julgamento
ao de Jesus Cristo e acusou a
esquerda e “bolsonaristas extremistas”. “Enfrento mais este capítulo com a consciência tranquila. Trata-se de um
processo político para me desgastar, especialmente pela esquerda e por bolsonaristas extremistas, mas tenho confiança
de que deputados e desembargadores farão um julgamento
justo para o bem da democracia”, escreveu.

As unidades do Detran RJ que
oferecem serviços de habilitação voltarão a funcionar normalmente até o fim do mês.Mais de 90
postos serão reabertos na última
fase de retomada das atividades,
com início amanhã.A capital e outras 12 cidades receberão o mutirão com cinco mil vagas para procedimentos referentes a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
marcando a reabertura de 17 dessas unidades em todas as regiões
do estado. Toda semana, seguindo os protocolos de saúde, outros
postos serão reabertos, até que estejam todos em funcionamento
até o fim de novembro.
A partir de amanhã, serão
reabertas as unidades Aerotown (Barra), Américas Shopping (Recreio), West Shopping
(Campo Grande), Shopping Penha e Gávea, além de unidades
em outros municípios.

RAPIDINHA...

Perto da
reabertura

Comparação a Jesus Cristo
Witzel escreveu nas redes sociais: “Nem mesmo Jesus Cristo
teve um julgamento justo, mas
cumpriu seu propósito. Não
tenho dúvida de que a verdade
prevalecerá. Infelizmente, a política tem usado o processo penal e o impeachment para afastar aqueles que não conseguem
derrotar nas urnas”.
Com a aprovação da denún-

L

cia, o relator agora terá 10 dias
para publicar o acórdão. Depois,
a defesa de Witzel terá mais 20
dias para se manifestar. O sistema ainda prevê depoimentos de
testemunhas e alegações finais de
defesa e de acusação, o que deve
durar mais alguns meses. Por fim,
haverá votação final para decidir
a cassação definitiva de Witzel e
a perda de seus direitos políticos.

L Desde o início da pandemia do coronavírus, o Piscinão de Ramos estava
fechado e sem água. A Fundação Rio-Águas voltou a
realizar serviços de manutenção para a reabertura. O
lago está em processo de enchimento com água e limpeza.Previsão da conclusão
da manutenção é na segunda quinzena deste mês.

Após votação, Witzel usou as redes sociais para se defender
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POLÍCIA
L PRESO NO ESPÍRITO SANTO

Ex-vereador vai
parar no xilindró
Acusado de chefiar esquema de roubo de combustíveis
oliciais da Delegacia
de Defesa dos Serviços
Delegados (DDSD)
prenderam em Vila Velha,
no Espírito Santo, ontem de
manhã, Denilson Silva Pessanha, o Maninho do Posto,
ex-vereador de Caxias e um
dos bandidos mais procurados do Rio. De acordo com
as investigações, ele é suspeito de liderar um grupo
criminoso que furtou 14 milhões de litros de combustíveis entre junho de 2015 e
março de 2017, ocasionando um prejuízo estimado de
R$ 33,4 milhões à Petrobras.
Segundo a polícia, Maninho foi surpreendido em casa. Ele levava uma vida de
luxo no bairro Praia da Costa, um dos principais e mais
caros do município de Vila
Velha, onde assumiu outra
identidade, com novo nome
e família, vivendo como empresário bem-sucedido, dono de postos de gasolina em
todo o Estado do Espírito
Santo. Investigações apontam que o criminoso continuava explorando o furto
de combustíveis na Baixada
Fluminense, no Rio.
“ E l e n e m t i n h a c a r ro.
Usava veículos de aplicativos para não chamar atenção. Morava em um apartamento simples, mas tinha
um vida de luxo. No Espírito Santo, possuía seis postos
de gasolina em várias cidades, tudo em nome de terceiros”, disse o delegado Felipe
Curi, diretor do Departamento de Polícia Especializada (DGPE).

DIVULGAÇÃO

P

Maninho do Posto levava uma vida de luxo em Vila Velha

‘Prática poderia causar mortes’
L Este ano, o Disque Denúncia
chegou a aumentar para R$ 5
mil a recompensa por informações que levassem à captura de Maninho do Poso. “Este
criminoso era o grande financiador do esquema, que
roubava combustíveis direto
dos dutos. Tal prática poderia
até mesmo causar mortes ou

grandes acidentes ambientais,
pois os dutos eram subterrâneos. Para perfurar, eles pagavam uma espécie de ‘pedágio’
à milícia e, assim, furtavam
milhões em litros de combustíveis. Todo o material era
transportado em caminhõestanques”, afirmou o delegado
André Leiras, da DDSD.
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POLÍCIA
L NA BAIXADA

RAPIDINHAS...

‘Fiquei em choque’
Advogada sofreu abuso sexual em clínica de estética
advogada que sofreu abuso sexual em uma clínica
de massagens e estética em
Magé, na Baixada Fluminense,
contou que conheceu o suspeito
quando frequentou uma igreja na
qual ele era pastor. Com dores nas
costas, a mulher, de 26 anos, decidiu procurá-lo depois que ele divulgou tratamento para coluna.
Policiais da 66ª DP (Piabetá)
prenderam o homem,de 53 anos,
em flagrante, terça-feira, acusado
de assediar sexualmente uma mulher durante uma sessão de massagem.Ele trabalhava num centro
médico e estético de Piabetá.
O MEIAHORA conversou com

A

a vítima.“Ele é pastor. Pregava em
uma igreja que frequentei por um
tempo.Eu seguia ele no Facebook
e vi os vídeos sobre o tratamento
para coluna”, contou a advogada,
que disse que sentia fortes dores na
coluna.“Chamei ele no WhatsApp e solicitei uma avaliação.A avaliação foi normal, com roupa. Na
primeira sessão, eu me senti desconfortável. Minhas dores eram
concentradas na parte de cima,
mas ele disse que meu cóccix estava deslocado”, relatou.
A vítima afirmou que o homem pediu a ela que tirasse a roupa para fazer a massagem, alegando que precisaria alinhar seu

cóccix. “Ele disse que havia nódulos na minha virilha e por isso estava doendo. Ele começou a
usar óleo e massagear a região. Eu
me senti desconfortável, mas ele
foi massageando até o joelho. Até
que puxou minha calcinha para o
lado e introduziu a mão e a boca na
minha vagina.Eu empurrei ele.Fiquei em choque”, contou.
A advogada registrou a ocorrência na 66ª DP (Piabetá). O
acusado teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva ontem.
A defesa do suspeito informou
que“não existe nos autos qualquer
evidência concreta que demonstre a ocorrência do suposto delito”.

Operação após briga de torcida
Policiais civis da Delegacia do
Aeroporto do Galeão cumpriram 18 mandados de busca e
apreensão em endereços de 13
membros da torcida organizada Força Jovem do Vasco. O
delegado Adriano França, titular da especializada, investiga se os torcedores envolvidos
em uma briga no aeroporto,
dia 8,podem ser indiciados por

L

associação criminosa. O confronto ocorreu entre dissidentes da torcida,durante chegada
da delegação do Vasco ao Rio.
Com as imagens de câmera de
segurança,foi possível identificar os envolvidos.Agora, a polícia vai avaliar a conduta individual dos torcedores, que
podem responder até por tentativa de homicídio.

Morre passageiro baleado
L Morreu, na manhã de ontem, Reginaldo Teixeira dos
Santos, de 51 anos, uma das vítimas do assalto a um ônibus
da linha 864 (Bangu-Campo
Grande) na Zona Oeste, domingo. Ele tinha sido levado
para o Hospital Municipal Ro-

cha Faria, em Campo Grande,
em estado gravíssimo após ser
atingido por dois tiros no peito, mas não resistiu. Raphaela
Cardoso da Silva, de 23, também foi levada para a unidade
com ferimentos no rosto e teve
alta no mesmo dia.
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GERAL
L BRIGA

Matou jovem em festa
Acusada do crime foi presa quando já estava com as malas prontas para fugir
Polícia Civil prendeu,quarta-feira, uma mulher suspeita de ter matado uma
jovem de 24 anos em uma briga
durante uma festa de aniversário
no fim de junho.O crime ocorreu
naAbolição.A vítima foi arremessada ao chão e bateu com a cabeça.
Thaís Silva de Oliveira, de 31
anos, foi encontrada em Miguel
Couto, Nova Iguaçu, após a 24ª
DP (Piedade) receber informações apontando que ela estava
se preparando para fugir do Rio.
Havia um mandado de prisão preventiva contra ela.“A inteligência

A

da delegacia apurou informação
de que a autora estava em Miguel
Couto e iria fugir do Rio.A equipe
se deslocou para lá. Encontraram
Thaís com as malas prontas para
fugir”,disse o delegado TiagoVenturini, titular da 24ª DP. Ela estava
na casa de um homem,que a polícia ainda não sabe se tinha conhecimento do crime.
O pai da vítima contou que
uma briga entre crianças na festa
motivou a confusão que terminou
em tragédia.Segundo ele,a vítima
pediu para a suspeita e seu companheiro deixarem o local após

essa briga, o que teria desagradado Thaís.“Teve briga de criança e
a briga já tinha acabado. A minha
filha pediu pro casal se retirar, aí a
‘Taisona’ ficou chateada. Ela pegou minha filha por trás, desferiu
golpes no pescoço da minha filha”, disse Claudio Andrade à TV
Globo. “Tudo indica que ela não
foi morta a socos e, sim, no meio
da briga,Thaís puxou Tamires pelo cabelo e a arremessou no chão,
vindo a bater sua cabeça no chão”,
ressaltou o delegado ao MEIAHORA. A jovem desmaiou e chegou
a ser socorrida, mas não resistiu.

L NA ZONA NORTE

DIVULGAÇÃO

Mulher foi presa em Nova Iguaçu e levada para delegacia

L NA BAIXADA

Tiroteio no Alemão Atropelada
por trem
Um cabo da PM e um suspeito ficaram feridos
Um tiroteio no Complexo do
Alemão, na Zona Norte do Rio,
deixou um cabo da Polícia Militar e um suspeito baleados na
madrugada de ontem. Segundo
a PM, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP)
realizavam patrulhamento quando foram atacados a tiros em uma
rua de Ramos.
Os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual
Getúlio Vargas, na Penha. O policial foi atingido no braço e o estado dele é estável. O suspeito está
internado em estado grave e sob
custódia da polícia. De acordo
com a PM, com o suspeito, foram
apreendidos uma pistola e uma
granada. Na ação, a polícia também recuperou uma motocicleta.
Na manhã de ontem, um intenso tiroteio provocou medo nos
moradores do Morro da Formiga

DIVULGAÇÃO

A vítima é uma menina de 12 anos,
que está internada em estado grave

Policiais apreenderam pistola e granada com suspeito baleado

e arredores,na Tijuca,também na
Zona Norte.Os disparos começaram a ser registrados às 6h27, segundo a plataforma Onde Tem
Tiroteio. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polí-

cia Militar informou que equipes
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga realizaram
uma ação para reprimir o tráfico
de drogas na comunidade. Não
houve prisões, nem feridos.

Uma menina de 12 anos
foi atropelada por um trem
em Rodilândia, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã de quarta-feira. Ela foi socorrida e levada
para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde passou por
uma cirurgia de emergência
e está internada em estado
gravíssimo.
De acordo com a Polícia
Militar, a menina foi atingida enquanto utilizava uma
passagem clandestina, situada entre as estações de Austin
e Comendador Soares. Após
o acidente, populares fize-

ram uma manifestação, bloqueando a via com troncos,
entulho e fogo. A situação foi
controlada e a via, liberada.
Em nota, a SuperVia lamentou o ocorrido e ressaltou que é “extremamente
importante que a população
respeite as normas de segurança e não caminhe na linha
férrea, área destinada exclusivamente à circulação dos
trens”. “O respeito a essa regra é a melhor forma de evitar acidentes, que colocam
em risco a vida de pedestres
e podem causar prejuízos à
circulação”, destacou.
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Brasileirão
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18h15
21h30

Arena MRV
Maracanã

‘Preparem as placas’
Gabigol treina com grupo e pode voltar no domingo, contra o Atlético-MG

G

abigol está afiado e empolgado para voltar a
jogar pelo Flamengo.
Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo, o atacante voltou a treinar com o grupo ontem, no Ninho do Urubu.
À tarde, o goleador compartilhou um vídeo postado pelo
clube, com imagens do treino
e mandou recado para a torcida: “Que preparem as placas”,
postou Gabigol, no Twitter, em
alusão às comemorações de
gol com os cartazes com a frase “Hoje tem gol do Gabigol”.
O atacante indicou que o
retorno está próximo, o que
pode ocorrer neste domingo,
em partida contra o Atlético
-MG, às 18h15, no Mineirão,
pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afastado
desde o dia 30 de setembro,
quando lesionou o tornozelo
direito, o camisa 9 trabalhou
de forma integral com os companheiros no Ninho do Urubu
pela primeira ontem.
Domènec Torrent só saberá se Gabigol terá condições de
jogo no sábado, dia em que a

delegação embarcará para Belo Horizonte. Na última noite, após conquistar uma vaga
nas quartas de final da Copa do
Brasil, o catalão realçou que “o
problema é agora, que não temos o Gabi” e não sem ele —
quando questionado a respeito da concorrência com Pedro.
Com o elenco completo, teremos soluções. Podemos jogar
com sistemas diferentes, com

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DOME SABERÁ
NO SÁBADO
SE PODERÁ
CONTAR COM
ARTILHEIRO
Gabigol como extremo, mas
também por dentro. E eles não
vão jogar todos os jogos. O problema não será quando o Gabi
voltar. O problema é agora, que
não temos o Gabi. Foi o nosso
artilheiro no ano passado”, salientou Torrent.
(Do iG Esportes)

Rondinelli analisa defesa
L Zagueiro histórico do Flamengo, Rondinelli comentou o desempenho da equipe com Domènec Torrent.”O
campeonato está sem torcida
e ele precisa se programar para
três campeonatos. A pandemia
também dificulta, ele perdeu
muitos atletas, mas os que ele
tem podem fazer a diferença”,
disse o Deus da Raça.
L Sobre os garotos que têm feito sucesso no time, Rondinelli

se mostrou otimista, mas chamou atenção sobre a dificuldade de manter os jovens por um
longo período. “Eu vejo muita
qualidade na base. Tem o Hugo,
que é uma grande conquista do
Flamengo, Thuler, Noga, Natan.
Esses jogadores já passaram pela
prova mais difícil de atuar no time profissional e deram conta.
Mas temos que ter consciência de
que é por pouco tempo.O futebol
é um balcão de negócios.

Recuperado de lesão em ligamento do tornozelo, Gabigol treinou ontem no Ninho do Urubu
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16h00
16h30

São Januário
Ilha do Retiro

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

L VASCO NA SUL-AMERICANA

Pinto comemora
conquista da vaga
Técnico reclamou da arbitragem que não teria
marcado três pênaltis no jogo contra Caracas

O

empate sem gols com o
Caracas, na Venezuela,
que deu a classificação
do Vasco para às oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi
bastante comemorada por Sá
Pinto. No entanto, o treinador
português não deixou de criticar a arbitragem do colombiano Jhon Alexander Ospina,
que na opinião dele, não marcou três pênaltis.
“Jogadores fizeram jogo
muito bom, muito inteligentes.
Tivemos que jogar contra más
decisões de um árbitro. Condicionou o nosso time, e o nosso
time teve que ter um controle
emocional muito grande. Nos
deu três amarelos sem necessidade alguma. Não marcou três
pênaltis contra nós. Se tivesse
o VAR, talvez marcasse. Provavelmente (o árbitro) teve um
dia ruim”, avaliou.
Sá Pinto também explicou a
escolha de ter entrado com três
zagueiros. A intenção era que a
equipe venezuelana não se so-

bressaísse no jogo aéreo.
“Hoje era estratégico, sabíamos do jogo aéreo deles e das
segundas bolas. E do jogo interior que eles tinham e do número de jogadores que eles punham no ataque. Achei que era
a melhor forma de parar o adversário como vimos. Era muito jogo direto, sempre em busca da segunda bola do Blanco
para deixar para o Contreras,
Celis ou Hernández, que são
os jogadores rápidos e técnicos. Sabia que não era fácil pará-los”, disse.
Estratégia funcionou
Segundo o treinador, a estratégia do Vasco conseguiu
parar o adversário.“Não temos
jogadores muitos altos, não
gostamos de jogar bola direta
e no ar. Gostamos de praticar
um bom jogo, um futebol positivo. Mas às vezes encontramos
essas equipes que fazem disso
a estratégia deles”, comentou o
técnico cruzmaltino.

Venda de Nathan
paga salários
Candidato à reeleição à presidência do Vasco, Alexandre
Campello anunciou, ontem, o
pagamento dos salários de setembro e das pendências devidas a funcionários e jogadores.
Segundo o ‘GE’, o dinheiro do
acerto saiu da primeira parcela
da venda do lateral-direito Nathan para o Boavista, de Portugal: cerca de R$ 1,8 milhão.
Em 2021, o clube receberá a
última e maior fatia da transação, na casa dos R$ 8 milhões.
Problema recorrente nas últimas gestões, a folha salarial
cruzmaltina volta a ficar em
dia, após dramático período
em que jogadores e até conselheiros chegaram a socorrer
funcionários. Ao elenco, a diretoria ainda devia um mês direito de imagem e uma parcela do
da dívida salarial.
L

Eleição no clube preocupa treinador: ‘Pouca paz’
L O técnico Ricardo Sá Pinto
ainda está preocupado com o
ambiente no Vasco. A confusão em relação as eleições no
clube são de conhecimento do
treinador português.
“Mesmo diante de tantas dificuldades, diante de tão pouca paz. Porque se tem eleições
e fala-se muita coisa. Conseguimos um resultado contra
a melhor equipe da Venezue-

la, um time que foi melhor do
que o Independiente Medellín
(Na Copa Libertadores) e que
foi quase melhor do que o Libertad, do Paraguai. Temos que
estar satisfeitos (com a classificação)”, disse em entrevista à
Conmebol TV.
Em entrevista ao “Aqui com
Benja”, da Fox Sports, no último dia 31, o técnico português
revelou que não sabia sobre os

períodos de eleição antes de se
acertar com o clube de São Januário. De acordo com Sá Pinto, esse momento não é bom
para ninguém.
“Tudo que perguntei, me
foi explicado. Confesso que
não sabia o timing das eleições. Pensei que seriam mais
em janeiro, que não era tão cedo. Foi a única coisa que fiquei
surpreendido quando cheguei. Pinto entrou com três zagueiros para evitar as bolas por cima
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20h30
21h30

Maracanã
Allianz Parque
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L RETORNO GRADUAL

Nenê desfalca o Flu
Atacante se recupera de lesão e deve ficar de fora da partida contra o Grêmio

O

Fluminense ainda aguarda para saber se terá o retorno de Nenê e Fernando Pacheco para a partida de
domingo, contra o Grêmio, no
Maracanã. A dupla já iniciou a
transição para o campo após deixar o departamento médico, mas
ainda não treinou junto ao restante do grupo. Ontem, os dois
seguiram separados do elenco.
O Fluminense ainda tem duas
atividades, sexta e sábado, antes
da partida. No entanto, com o
pouco tempo, a probabilidade
de os dois jogadores estarem liberados para entrar em campo é
baixa. Isso porque o meia e o atacante vinham realizando apenas
trabalhos leves nos últimos dias.
Nenê sentiu a coxa esquerda
na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, em 25 de outubro, e precisou
ser substituído ainda no primeiro tempo. Já Pacheco lesionou a
coxa direita no empate por 1 a 1
com o Atlético-MG.
Quarto colocado, o Fluminense inicia o segundo turno
neste domingo, às 20h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio,
Odair Hellmann terá os retor-

nos de Fred e Dodi, que cumpriram suspensão.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Novela Dodi
A negociação entre o meia
Dodi e o Flu parece longe do fim.
Segundo o portal“globoesporte.
com”, o staff do jogador teria pedido três vezes que o clube propôs para prorrogar o contrato.
Segundo o site, os represen-

NENÊ E
FERNANDO
PACHECO NÃO
TREINARAM
COM O GRUPO
tantes do jogador querem contrato de quatro anos, com salários de R$ 270 mil e luvas de R$ 2
milhões.A terceira e mais recente
proposta do clube teria sido contrato por três temporadas, com
salários de R$ 100 mil no primeiro ano, R$ 110 mil no segundo e
R$ 130 mil no terceiro, além de
R$ 600 mil em luvas.Atualmente,
Dodi recebe R$ 70 mil mensais.

Danilo Barcelos sonha alto
Muito criticado quando contratado, Danilo Barcelos vem
dando conta do recado na lateral-esquerda. O jogador conseguiu a titularidade na posição e está invicto vestindo nas
Laranjeiras. Em entrevista ao
portal “UOL”, o atleta revelou
que deseja ir além no Flu.
“Meu objetivo é sempre
crescer. Eu sonho em ser o melhor lateral do Brasil. Há alguns
anos consigo números muito

L

bacanas, mas meu objetivo esse
ano é muito maior. Sonho em
fazer história no Fluminense e
não vou parar enquanto eu não
conseguir. Estou aqui de corpo
e alma para sangrar até a última gota por nossos objetivos”,
afirmou o lateral.
Odair Hellmann recebeu
muitos elogios de Danilo. Segundo o lateral-esquerdo, o
treinador é bastante respeitado e querido pelo grupo.

O atacante Nenê tem realizado treinos leves após ser liberado pelo departamento médico do clube
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18h15
20h00

Fonte Nova
Nilton Santos

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

Bota acertado
com Ramón Díaz

CLUBES

PT

J

V

E

D

GP

GC

S

30

16

14

ZONA DA LIBERTADORES
1º INTERNACIONAL

35

19

10

5

4

2º FLAMENGO

35

19

10

5

4

33

25

8

3º ATLÉTICO-MG

32

18

10

2

6

31

23

8

4º FLUMINENSE

32

19

9

5

5

29

21

8

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

30

16

8

6

2

24

14

10

30

19

8

6

5

27

23

4

25

20

5

ZONA DA SUL-AMERICANA

Técnico argentino esperado hoje para assinar
DIVULGAÇÃO

A

guardado para assinar
e se o novo treinador
do Botafogo, o argentino Ramón Díaz recusou uma
oferta do mundo árabe. O técnico, que já fez sucesso comandando o três títulos pelo Al
-Hilal, na Arábia Saudita, tinha
proposta do futebol dos Emirados Árabes. As informações
são do site argentino “Infobae”.
Além disso, o novo treinador alvinegro trará ao Brasil uma comissão técnica
com pelos menos três profissionais. Segundo o diário argentino “Olé”, Ramón Díaz vai
trazer seu filho e auxiliar-técnico Emiliano Ramón Díaz, de 37
anos; o preparador físico Jorge
Pidal, de 48 anos; e o também
auxiliar Osmar Ferreyra, exmeia de 37 anos.
Recém-chegado ao Botafogo, o ex-jogador Lúcio Flávio
irá permanecer na comissão.
Ele foi contratado como auxiliar permanente no clube carioca, logo depois da efetivação
de Bruno Lazaroni, como treinador que acontece no começo
de outubro. No fim do mês, o
ex-técnico deixou o cargo.
Campeão no River
Ramón Díaz tem 61 anos e
é um treinador de sucesso na
América do Sul. Ele conquistou títulos argentinos pelo River Plate e pelo San Lorenzo.
Pelos “Millonarios”, o treinador conquistou a Libertadores
de 1996. Seu último trabalho
foi comandando o Libertad, do
Paraguai. O treinador é aguardado hoje para assinar contrato com o Glorioso até fevereiro
do ano que vem.

28

7º PALMEIRAS

18

7

7

4

8º GRÊMIO

27

18

6

9

3

21

17

4

9º SPORT

24

19

7

3

9

19

26

-7

24

17

6

6

5

16

12

4

10º FORTALEZA
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

19

17

5

4

8

20

25

-5
-8

16º VASCO

ZONA DE REBAIXAMENTO
17º CORITIBA

19

19

5

4

10

16

24

18º BRAGANTINO

19

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 grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores.
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da
Copa Sul-Americana estarem no G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do
continente. Já os quatro últimos colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Série B. Em caso de igualdade na pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado
nos dois confrontos), 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

20ª RODADA

21ª RODADA

SÁBADO

Ramón Díaz recusou oferta do futebol árabe para treinar o Bota

14/11/2020

ATHLETICO-PR

X

FORTALEZA

18:00

SANTOS

X

INTERNACIONAL 16:30

SÃO PAULO

X

GOIÁS

19:00

SPORT

X

VASCO

16:30

ATLÉTICO-GO

X

CORINTHIANS

21:00

GOIÁS

X

ATHLETICO-PR

17:00

DOMINGO

Cesinha, meia do Inter, vem aí
O Botafogo tem caminho livre para contratar o meia Cesinha, que já tinha acordo encaminhado com Alvinegro e
rescindiu o contrato de empréstimo com o Internacional,
onde estava desde 2017, e será
repassado ao time carioca. O
atleta pertence ao Três Passos
Atlético Clube (RS).
Botafogo e TAC tinham acertado que Cesinha começaria no
Alvinegro em outubro, mas o InL

ter não queria liberar o meia antes de dezembro. O TAC pressionou e conseguiu a rescisão.
Cesinha chegará ao Botafogo por empréstimo até o final
de 2021 e será aproveitado na
equipe sub-20, mas o Botafogo
corre para inscreve-lo no Brasileirão e pode usá-lo no time
principal. O jogador de 20 anos
foi capital e destaque do Inter
na conquista da última Copa
São Paulo de Futebol Júnior.

CORINTHIANS

X

ATLÉTICO-MG

19:00

GRÊMIO

X

CEARÁ

19:00

CORITIBA

X

BAHIA

19:00

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

16/11/2020

CEARÁ

X

SPORT

20:30

BOTAFOGO

ARTILHARIA
15 GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
12 GOLS: Marinho (Santos)
10 GOLS: Pedro (Flamengo)
8 GOLS: Keno (Atlético-MG)

FORTALEZA

X

SÃO PAULO

19:00

FLAMENGO

X

ATLÉTICO-GO

21:30

PALMEIRAS

X

FLUMINENSE

21:30

X

BRAGANTINO

20:00
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L COÁGULO NO CÉREBRO

L CRAQUE EM CAMPO
JANERIK HENRIKSSON /AFP

Maradona não
terá sequelas
‘Está mais consciente e bem disposto’, diz médico
pós passar por uma cirurgia para remover um
coágulo no cérebro, na
última terça-feira, na Argentina, o ídolo do futebol Diego
Maradona vem se recuperando bem. E segundo seu médico pessoal, Leopoldo Duque, o
ex-jogador não irá ter qualquer
sequela neurológica.
“Ele está mais consciente e bem disposto. Temos de
ser cautelosos, mas não tem
qualquer sequela neurológica”, disse Leopoldo Luque em
entrevista divulgada no jornal
argentino “Clarín”.
O médico que é líder da
equipe de neurocirurgiões responsáveis pela operação está
confiante com a recuperação
de Maradona, que ainda não
tem previsão de alta. Na última segunda-feira, o argentino
de 60 anos foi levado ao hospital apresentando quadro de
anemia e depressão.

DIVULGAÇÃO/GIMNASIA Y ESGRIMA

A

Casagrande
Comentarista do Grupo
Globo, Walter Casagrande opinou sobre o caso de saúde de
Diego Maradona. O ex-jogador
e ídolo do Corinthians relembrou que passa por momentos
delicados de saúde e vê uma certa lentidão no tratamento necessário para o argentino.
“Maradona tem um histórico muito complicado de saúde.
Ele teve muitos anos de abuso
de drogas, assim como eu também tive. Ele te coloca algumas
sequelas na saúde. Ou você se
recupera de verdade e modifica totalmente sua vida, como
eu fiz, ou você vai se complicar”,
comentou Casagrande.
Maradona passou por cirurgia no cérebro e não tem previsão de alta

Cristiano Ronaldo testou positivo e cumpriu quarentena em casa

CR7 vence a
covid e retorna
Craque português é convocado
para jogos decisivos este mês
O craque Cristiano Ronaldo
está de volta à seleção de Portugal após desfalcar a equipe
em um jogo em outubro por
testar positivo para Covid-19.
Ontem, o atacante da Juventus
foi incluído na lista de convocados divulgada pelo treinador
Fernando Santos para três partidas neste mês: um amistoso
contra Andorra e duelos decisivos pela Liga das Nações da
Uefa contra França e Croácia.
No mês passado, Cristiano
Ronaldo entrou em campo em
amistoso contra a Espanha, no
dia 7, e contra a França, em Paris, pela Liga das Nações, quatro dias depois, mas foi cortado
da seleção no dia 13 e não jogou contra a Suécia, em Lisboa,
no dia seguinte.
Após cumprir quarentena

em sua casa na cidade de Turim,
na Itália, ele voltou ao gramados
no domingo e marcou duas vezes na goleada da Juventus sobre
o Spezia por 4 a 1, pelo Campeonato Italiano. Na quarta-feira,
ele foi titular na vitória também
por 4 a 1 sobre o Ferencvaros,
na Hungria, pela Liga dos Campeões da Europa.
Com duas rodadas para disputar na Liga das Nações, Portugal, que é o atual campeão,
lidera o Grupo 3 com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto que a Croácia, com três,
e Suécia, ainda sem pontuar, já
não têm qualquer hipótese de
avançar à fase final - apenas o
primeiro colocado se classificará. Por isso, o duelo contra os
franceses, em Lisboa, no próximo dia 14, é decisivo.
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Mão na bola pode mudar

ARQUIVO PESSOAL

A GATA DA HORA
AFP

A regra de mão na bola pode sofrer mais uma
mudança nos próximos
meses. Gianni Infantino
(foto), presidente da Fifa,
recebeu um pedido da Uefa para alterar a regra com o
objetivo de dar mais autoridade aos árbitros e evitar
que os jogadores sejam punidos injustamente.
Em carta a Infantino, o
presidente da organização
europeia, Aleksander Ceferin, pediu que considerassem permitir que os árbitros
voltem a determinar se um
jogador agiu intencionalmente ou não.
Na visão de Ceferin, a no-

va regra, de março de 2019,
faz com que gols legais sejam
anulados por toques acidentais. A expectativa do mandatário é que a regra possa
ser revista e modificada na
reunião da International
Board (IFAB) que será realizada no início de 2021.

O REAL MADRID está incomodado com a situação de Reinier no Borussia Dortmund, revelou o
“As”. O meia-atacante somou apenas 105 minutos
na temporada, o que atrapalha o processo de formação na Europa. Além
disso, nunca foi titular.

L SELEÇÃO A transmissão
de Brasil x Venezuela pelas Eliminatórias, dia 13,
terá transmissão diferente na Globo. O narrador será Cleber Machado, com comentários de
Caio Ribeiro e Casagrande. Galvão Bueno fará
participação por vídeo.

L

L

ANA CLÁUDIA FLORENTINO tira onda por onde passa. O corpão

é de parar o trânsito, mas a gata também é correria: é mãe
e trabalha como produtora de eventos e modelo. Nas horas
vagas, curte viajar e conhecer pessoas novas. Sextou!
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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SONDADOR
Empresa de engenharia admite
com experiência em perfuratrizes e sondas hidráulicas . Enviar
currículo para o e-mail:
ofertaemprego163@gmail.com

AREIA

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
Aceitamos cartões 3x sem juros!
TIJOLO
T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo
com excelente qualidade,
direto fábrica. Entregamos
todo Rio e Grande Rio. Tratar
Maria. Whatsapp: 99503-3686

LIVROS

V/TEXTO

Universo em Desencanto: conhecimento vindo de um mundo
superior, o Racional. Nosso verdadeiro mundo de origem.
SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS
450m2 com RGI, Licença Ambiental, Projeto aprovado na
PMS. Partir R$297,00 mensais
(+pequena entrada facilitada)
. "RJ-106/ Km.56". Próximo
praias, lagoas, cachoeiras.
Torne-se "Parceiro" !! Indique
e Ganhe!! Visitas sábado/ domingo. Tels.(21)3607-0707/ (21)
98513-2155 (WhatsApp). Cj.
4967-0.
www.segimoveis.co
m.br

ADMITE-SE

CONSULTAS VOVÓ
(Cambinda). Joga-se Cartas,
Búzios Rua Dias da Cruz, 923
Engenho Dentro. Experimente, não vai se arrepender comprove! T.2594-6085/
3228-2626
SARA D'CIGANA

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

CENTRO

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

V/TEXTO

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

ATENDENTE ADMITE-SE

Negras, brancas 18/ 30 anos,
mesmo sem experiência. Dinheiro rápido. Ganhos acima de
3.000,00. Início imediato. Lapa.
(T.99947-8903)
CARLINHA BAIXADA

Jamais anunciada, linda Loirinha,
novidade, Ousada, carinhosa,
rosto encantador, realmente envolvente, sem frescura, R$100,00
2 horas. Aceito cartão. 24hs
Tel.:(21)97206-1040

Morenaça, linda, massagem relaxante, aparelhada, sozinha, carinhosa. Atendo casais, cavalheiros.
Novo Endereço: Venha conferir
Cruz Vermelha. T.3903-6970
/T.99753-2119-ZAP

ABAFA ANDRESSA

ADVOGADO

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

COROA DONARA

T.99807-6691

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

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

VIVIANE TIJUCANA

COSTUREIRA
V/TEXTO
Interna/ Externa, Facção, Passadeira e Operador para máquina de casear. Confecção de roupas contrata com experiência.
Senador Camará. Tel.:3159-1902
Ligar horário comercial das
9:00hs às 17hs.

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

Loiraça, corpaço malhado, liberal,
educada, cobiçadíssima, carinhosa aparelhada. Sara, morena
clara, linda, novidade! completinha! Tijuca (80,00). T.2565-7118.
www.muraldoprazer.com/vivane
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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Ludmilla anunciou música com Valesca, Tati Quebra Barraco e MC Carol.

Saulo Pôncio virou meme na web com suposta
harmonização facial.

L

L

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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BELO TESTA
POSITIVO PARA
A COVID-19

LINDA

Belo é mais um famoso a testar positivo para
a Covid-19. Segundo a
colunista Fábia Oliveira,
do jornal O Dia, ele está
fazendo o tratamento
em casa e segue isolado.
O cantor, que tinha um
show marcado para sábado, teve que adiar o
compromisso para o dia
12 de dezembro.

L

A atriz Marina Ruy
Barbosa compartilhou alguns cliques de
um ensaio fotográfico
com seus mais de 37 milhões de seguidores do
Instagram. Nas fotos,
ela aparece de lingerie
enquanto posa em um
trailer. “Dentro da floresta”, escreveu a ruiva, em inglês, na legenda das imagens.

L

‘A GENTE SÓ LEMBRA
DAS NOSSAS
VITÓRIAS, NÉ’
L A nova temporada do Lady Night, no Mul-

EM MOMENTO COM A FAMÍLIA
O cantor Luan Santana foi
em seu perfil oficial no Instagram para postar uma foto raríssima com a sua família. Na imagem, o cantor
aparece ao lado dos seus
pais, Marizete Santana e

L

Amarildo Domingos, e da
sua irmã, Bruna Santana.
“Foto rara. Difícil juntar esses dois na frente de uma
câmera, viu. Amo vocês
mais que tudo”, escreveu
Luan na legenda do clique.

tishow, está pegando fogo. No programa que
foi ao ar na quarta-feira à noite, Tatá Werneck
fez Luciano Huck abrir o jogo sobre a rotina na
cama com Angélica. Sem pestanejar, o apresentador revelou que ele e a esposa são adeptos do
sexo tântrico. Segundo Huck, a prática de evolução espiritual através do sexo tem ajudado o
casal a ter um bom relacionamento por tantos
anos. Curiosa com a revelação, Tatá brincou:
“Menina, agora estou com a imagem na cabeça da Angélica e do Luciano no tantra. Como é,
todo mundo se toca no tantra?”. Com uma resposta curta, o apresentador disse: “Toca”. Huck
também conversou sobre algumas de suas experiências sexuais. De acordo com o apresentador, ele nunca precisou tomar “um negocinho”,
referindo-se ao Viagra. Ele ainda afirmou que
“não se lembra” de ter brochado alguma vez.
“A gente só lembra das nossas vitórias, né, Tatá.”

FÉRIAS
Fátima Bernardes postou no Instagram, ontem, algumas fotos das
suas férias. Em uma das
imagens, a apresentadora aparece de rostinho colado com o namorado, Túlio Gadelha.
“Que paraíso! Já queremos voltar!”, escreveu
ela na legenda da foto.
Fátima tirou alguns dias
de férias para comemorar os três anos de namoro com Túlio.

L
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TELEVISÃO
L APÓS ROMANCE NO ‘BBB 20’

‘Estamos nos permitindo
conviver fora da casa’
Gabi conta que ela e Gui estão se conhecendo melhor
emorou, mas Gabi Martins, finalmente, assumiu
que ela e o modelo Gui
Napolitano estão juntos fora do
Big Brother Brasil 20, da Globo,
onde viveram um romance. Primeiro, a cantora reforçou aquela desculpa de que a relação entre
eles é só amizade. Mas, depois, a
loura abriu o jogo.
“Estamos nos conhecendo
melhor. Estamos nos permitindo conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier.
Rolam beijinhos (risos), mas não
é namoro. É uma relação sem rótulos”, disse Gabi.
A cantora ainda confirmou que
as famílias dos dois já se conhecem
e negou que não queira assumir o
namoro com Gui.“Não teria problema de assumir uma relação se
a pessoa estivesse 100% comigo e
eu com ela.Neste momento,estou
focada na minha carreira.Depois,
vamos ver o que acontece.”
Covardia é uma das faixas do
novo trabalho de Gabi: um DVD
que ela vai gravar em dezembro
com mais 13 músicas inéditas e
autorais.“Quando saí do Big Brother,eu compus 40 músicas e ando
escrevendo mais canções. Ainda
vamos escolher o repertório, mas
já adianto que tem letras de sofrência, tem de volta por cima, tem de
amizades e outros temas.Tudo baseado em histórias reais minhas e
de pessoas que eu conheço.”
Gabi contou que Covardia foi
feita após uma dor de cotovelo por
causa do Guilherme. “Quando
eu saí do reality, queria encontrar
com ele,mas ele disse que não estava confortável.Em seguida,ele me
ligou de madrugada e decidimos
não continuar. Fiquei com muita
raiva e escrevi”, afirmou.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

D

RESUMO DAS
NOVELAS
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Malu confronta Edgar,
que afirma que trará Bóris de volta. Roney fantasia sobre voltar a ser famoso e
Keyla se preocupa.Malu desabafa com
Clara e diz que pedirá demissão do Grupo.Tina pede que Benê reúna as quatro
amigas para uma surpresa. Os alunos
comemoram a volta de Bóris.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Ester interrompe o
assédio de Cristal a Cassiano. Juliano
cobra de Natália o fato de ela não o ter
apresentado para Reinaldo como seu
namorado.Alberto convida Cristal para
almoçar.Cassiano avisa paraAmaralina
queAlberto deve estar armando contra
ele.Alberto oferece sociedade a Cristal.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Genésio volta para o
cativeiro com Tancinha. Beto e Apolo
seguem o carro de Genésio e o rendem.
Beto acaba sendo atingido por um tiro
e Tancinha implora por ajuda. Genésio
é preso.Apolo sente ciúme deTancinha
ao vê-la preocupada com Beto. Bruna
questiona Carmela sobre Giovanni.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Tobias nega as
acusações de Poderosa. Ela os surpreende e diz acreditar na inocência
do irmão.Tobias exige a presença de
Leandro no local. Furacão vai atrás
da amiga. Olympia relembra o passado de Ramiro e a mãe de Poderosa. Duplex e Furacão são barrados
na portaria de Ramiro.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Eduarda conta para Maria Cecília sobre o que fez na mansão
da família Almeida Campos. Binho
sofre com a dor de dente. Mosca e
Rafa tentam acalmar o amigo. Junior
vai à casa de Carol e ela percebe que
seu noivo está estranho. O rapaz diz
que a viram na rua com um homem.
A FORÇA DO QUERER

Gabi e Gui viveram romance no ‘BBB 20’ e agora estão juntos de novo. ‘Relação sem rótulos’, diz a cantora

21h50. Globo: Bibi diz para Aurora
que a culpada pela prisão do marido é
Jeiza. Rubinho nega para Dantas que
tenha cometido qualquer crime. Zeca
pega com Cândida os documentos de
Jeiza para dar entrada nos papéis do
casamento. Heleninha vê a imagem do
bandido da suposta quadrilha de Rubinho e lembra da foto que viu com Yuri.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“O amor nada pode recusar ao amor.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(Stendhal)

REGÊNCIA: Irôko.
MENSAGEM: Hoje é dia de
se abrir para novas mudanças. Tudo que você iniciar
terá grandes chances de dar
certo sem exigir muito esforço da sua parte. Dica: não assuma responsabilidades que
você não conseguirá lidar.

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Os astros ajudam a concluir
um negócio aguardado há
tempos. Há chances de encontrar um novo emprego. Bom
dia para reunir as pessoas queridas virtualmente.
Números da sorte: 24, 51 e 60.

SAUDAÇÃO: Irôko Kissilé!
Irôko Issó.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

L

ELEMENTO: todos.
SIMPATIA: Para obter sucesso, torre sementes de
maçã-verde e de girassol e
espalhe por toda casa pedindo a Irôko paz, equilíbrio e progresso.

SÃO NUNO DE SANTA MARIA
Nuno Álvares Pereira nasceu em
Portugal, em 1360, em uma família
nobre. Aos 16 anos, casou-se com
uma jovem rica, com quem teve três
filhos. Nuno conduziu o Exército
português repetidas vezes à vitória,
até ter se consagrado na batalha
de Aljubarrota. Os dotes militares
de Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade
sincera e profunda. Quando perdeu
a esposa, em 1387, largou a vida de
luxo e entrou para a Ordem Carmelita. Dedicou a vida a ajudar os mais
pobres. Nuno foi beatificado em 23
de janeiro de 1918.

Aproveite, pois o dia correrá
tranquilamente. Um clima leve
e colaborativo tomará conta
do seu emprego e o convívio
com a família trará muito prazer. Faça planos para o futuro.
Números da sorte: 62, 89 e 35.
L

A carreira trará resultados
positivos financeiramente e
você pode até pensar em investir, mas tome muito cuidado. Que tal reunir os colegas,
nem que seja virtualmente?
Números da sorte: 81, 00 e 54.
L

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

de 23 de setembro a 22 de outubro

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro

L O clima se torna mais leve.
Pode encarar uma mudança
no emprego, mas não se omita. Não se feche a novas possibilidades, mesmo que pareçam difíceis à primeira vista.
Números da sorte: 46, 37 e 01.

SANTO DO DIA

L Estará sentimental e vai focar
na família e nos assuntos de
casa. Pode concluir um acordo
financeiro, seja empréstimo
ou renegociação de dívida. No
amor, continuará bem.
Números da sorte: 43, 07 e 97.

de 21 de junho a 22 de julho

A tecnologia será sua aliada
na carreira. O trabalho em
equipe está favorecido, busque se aproximar dos colegas.
Pode sentir vontade de fazer
algumas modificações no lar.
Números da sorte: 70, 07 e 52.

COR: branco, cinza e verde.

L Hoje, vai focar mais nos parentes e em amigos próximos.
É possível que precise ajudar
financeiramente algum membro da família. Pode eliminar
algum problema de saúde.
Números da sorte: 76, 40 e 94.

L Cuidado para não ter explosões emocionais e não tente
encontrar culpados pelas dificuldades que enfrenta. Afaste
as preocupações de seus pensamentos e deveres.
Números da sorte: 65, 20 e 56.

L O ambiente profissional estará mais leve e, mesmo se trabalha por conta própria, suas
iniciativas terão bom resultado. Reúna os amigos para uma
resenha com prudência!
Números da sorte: 39, 30 e 84.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Suas emoções vão enfrentar
altos e baixos hoje. Alguns
assuntos familiares serão sua
prioridade, resolva o quanto
antes, seja reformando o lar
ou até comprar uma nova casa.
Números da sorte: 94, 67 e 13.
L

Hoje as tarefas vão parecer
mais fáceis, mas não se acomode. Poderá receber elogios no
trabalho e até ouvir propostas,
considere todas as possibilidades. Valorize o seu esforço!
Números da sorte: 59, 32 e 68.

Tenha otimismo e saiba que
seus pensamentos positivos farão a diferença na realização
dos seus sonhos. Bom dia para
os assuntos do coração, corra
atrás de quem ama.
Números da sorte: 24, 60 e 78.

até ele, entrega um vidrinho e afirma:
— Papai, acabei de descobrir
um remédio que faz a gente
adivinhar as coisas. O senhor
não quer experimentar e ver
se dá certo?
O pai pega o vidro e toma

um gole do líquido que está
dentro. Em seguida, ele diz
para o filho:
— Mas isso é água! Por que
me deu água?
O menino, então, fala:
— Adivinhou! Tá vendo
como o remédio faz efeito?

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
ESCALADA
Dois amigos resolvem se
aventurar e estão escalando uma montanha enorme
quando, de repente, um deles pisa em falso e despenca
lá de cima, desaparecendo
no abismo. Imediatamente,

o outro contacta o amigo
pelo rádio:
— Alô... Alô... Como você
está? Está tudo bem?
— Sim, estou bem!
— Quebrou algum osso?
— Não, nenhum!
— Então, volta a subir que eu

te espero!
— Não posso! Eu ainda estou caiiiiinnnnddddoooooooooooo!
REMÉDIO
Ao ver seu pai chegando
em casa, um menino vai

20

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 6/11/2020

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 6/11/2020 · MEIA HORA

21

