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l VASCO, BOTAFOGO E FLUMINENSE PERDEM DE 1 A 0

ESPORTES

27 CÃES COMEM DONA 
MORTA APÓS UMA 
SEMANA SOZINHOS
Sem família, idosa não resistiu a um infarto e corpo só foi encontrado quando os 

vizinhos estranharam sumiço. Grupo ajuda no resgate e reabilitação dos cachorros

CASO DE AMOR AOS ANIMAIS ACABA DE FORMA TRÁGICA E CHOCANTE

TRISTEZA TOTAL NA ZONA OESTE 3

Anotaram a placa? 
Galo atropela o  

Rubro-Negro por 4 a 0

Resultado 
oficial do 

sorteio Loterj 
de Prêmios

CONFERE LÁ!

PÁGINA 5

Samba no pé 
nas quadras 
da Portela e 

da Tijuca  
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Assassinado a 
tiros no baile 
de corredor 

‘Pey, Pey, Pow’

BAIXADA 4

CANTORA 
VANUSA 

MORRE AOS 
73 ANOS

JOVEM GUARDA 8
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É PICHADO: 

‘FORA, DOME’
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MEGA-SENA concurso 2316
07/11/2020

02 11 43 49 52 56
Sena: acumulou (R$ 27.695.638,77)

Quina: 56 (R$ 57.345,38)

Quadra: 3.984 (R$ 1.151,51)

FEDERAL concurso 5512
07/11/2020

Número Prêmio

1º 076631 R$ 500.000,00

2º 016107 R$ 27.000,00

3º 034567 R$ 24.000,00

4º 070036 R$ 19.000,00

5º 026051 R$ 18.329,00

DUPLA SENA concurso 2154
07/11/2020

1º SORTEIO

2º SORTEIO

Sena: acumulou (R$ 881.864,88)

Quina: 7 (R$ 6.510,42)

Quadra: 427 (R$ 121,97)

Terno: 8.545 (R$ 3,04)

Sena: não houve ganhadores

Quina: 4 (R$ 10.253,91)

Quadra: 517 (R$ 100,74)

Terno: 10.679 (R$ 2,43)

02 09 31 32 35 37

01 09 12 18 33 38

QUINA concurso 5410
07/11/2020

01 04 21 26 46
Quina: 1 (R$ 7.964.528,87)
Quadra: 99 (R$ 6.865,85)
Terno: 8.057 (R$ 126,86)
Duque: 192.431 (R$ 2,92)

DIA DE SORTE concurso 379
07/11/2020
Mês da Sorte: Março

03 07 14 21 24 26 27

TIMEMANIA concurso 1560 
07/11/2020
IPATINGA/MG

22 23 31 40 41 64 73

LOTERIA$

O QUE BOMBA

UM MORTO E DOIS FERIDOS 
EM BAILE EM BELFORD ROXO.
PÁGINA 4

ADOLESCENTE É ATINGIDA POR 
BALA PERDIDA NA TIJUCA.
PÁGINA 4

VANUSA MORRE, AOS 73 ANOS, 
EM SÃO PAULO. PÁGINA 8

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Pedestres pedem 
passarela em Caxias

Mallet sofre com 
assaltos constantes

BRT com problemas 
na Alvorada-Galeão

Torneiras secas há 
mais de 15 dias

 L Pedestres pedem uma passarela 
de acesso com o Rei do Bacalhau, 
com o Chinatown, por cima da Ro-
dovia Washington Luís, número 
2.400, no Parque Boa Vista.

 L Moradores reclamam da falta 
de segurança na Mallet, na Zona 
Oeste. Os assaltos estão cada vez 
mais frequentes e os moradores 
têm medo de ir e vir.

 L A maioria dos carros da linha 
Alvorada-Galeão do BRT está 
sem ar-condicionado e alguns 
estão enguiçando.

 L Diversas ruas da localidade Pla-
nalto Marambaia, em Itaboraí, es-
tão sem água há mais de 15 dias. 
Alguém precisa resolver.

Ronaldo Teixeira
Por e-mail

Anônimo
Realengo

Luisa Martins
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Maria Clara Azevedo
Itaboraí

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

INDICADORES

POUPANÇA: 
0,1159% 

DÓLAR: R$ 5,392 (C); 
R$ 5,393 (V)

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

CADÊ VOCÊ

THAISE RENA-
TA MORETTI  
tem atualmente 
36 anos. Ela 
desapareceu no 
dia 7 de abril de 1997, no município 
de São Carlos (São Paulo), vítima de 
subtração de incapaz. 
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA
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 LT E N H O  2 0 
anos e sou jorna-
leira há um. Antes 
de ser jornaleira, 
estudava. Na 
minha profissão, 
gosto de atender 
o público. Moro 
na Pavuna, tor-
ço pelo Vasco e, 
nas horas vagas, 
gosto de tocar 
violão. No MEIA 
HORA, gosto de 
ver a capa.

LETÍCIA LEMOS 
DE MORAES —

 Madureira
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GERAL

Cenário de terror e situação insalubre: os animais foram encontrados muito magros e com medo

DIVULGAÇÃO

Trágico e chocante
Dona morre e cachorros comem corpo após uma semana sozinhos e sem alimento

 L 27 CÃES NA CASA 

U
m caso de amor aos ani-
mais terminou de forma 
muito triste em Vargem 

Grande. Sozinha e sem famí-
lia em uma casa com seus 27 
cachorros, Dona Sandra, de 68 
anos, sofreu um infarto e não 
respondeu mais às mensagens 
de WhatsApp entre os dias 22 
e 23 de outubro. Mas somen-
te em 1º de novembro seu cor-
po foi encontrado por policiais 
chamados pelos vizinhos, que 
suspeitaram haver algo de erra-
do com o sumiço. Estava muti-
lado pelos cães, que ficaram so-
zinhos e sem comida por cerca 
de uma semana.

O cenário de terror na casa 
ainda tinha um problema a ser 
resolvido: a questão dos ani-
mais, que foram encontrados 
muito magros e com medo.

Grupo de resgate
Alguns vizinhos queriam 

sacrificá-los, mas a maioria 
buscou salvá-los. O Grupo 
G.A.R.R.A. (Grupo de Ação, 
Resgate e Reabilitação Ani-
mal) foi chamado e, desde ter-
ça-feira, vem trabalhando para 
ajudar os cachorros.

“A história abalou todo mun-
do. No domingo (dia 1º), um vi-
zinho reparou os cães brigando 
e viu que tinha algo de errado. 
Chamou a polícia e, quando en-
traram, encontraram o corpo, 
boa parte dele comido. A casa es-
tava insalubre, com cheiro hor-
roroso, parecia filme de terror, 
ainda com restos mortais. Mui-
to chocante e trágico. Pode acon-
tecer com qualquer pessoa que 
trabalha na nossa causa. Por isso, 
tínhamos que fazer alguma coi-
sa, dar um jeito de ajudar”, afir-
mou Renata Pietro, fundadora e 
presidente da G.A.R.R.A.

 LDiante da triste história, Rena-
ta Pietro considera que foi um 
caso extremo de sobrevivência 
dos animais, ressaltando que, 
desde que estão lá, eles têm se 
mostrado muito dóceis e cari-
nhosos com as pessoas.

“Eles estavam sozinhos e fa-
mintos. Pessoas já comeram car-
ne humana para sobreviver, co-
mo naquela vez (em 1972) que 
caiu um avião nos Andes e fica-
ram (72) dias perdidos. Esses ani-
mais são dóceis, sofridos e assusta-
dos. Sabem reconhecer as pessoas 
e tenho certeza que a Dona San-
dra, onde estiver, vai estar aliviada 
quando todos encontrarem um 
novo lar”, completou.

Citou queda de 
avião na neve

 LDe acordo com vizinhos em 
Vargem Grande, Dona San-
dra era uma pessoa carinho-
sa, muito comunicativa e gos-
tava de ajudar as pessoas e os 
animais. Entretanto, não tinha 
família e o único contato mais 
próximo era com o ex-marido.

Quem quiser mais informa-
ções sobre adoção ou puder 
ajudar com ração ou doação 
pode entrar em contato pelas 
redes sociais. Uma das opções é 
o perfil @garranimal no Insta-
gram. Outra alternativa é o site 
no endereço eletrônico http://
www.garranimal.com.br. Ou se 
preferir, pode enviar um e-mail 
para garranimalrj@gmail.com.

Adoção, ração 
e doação

 LAlém de garantir alimentação 
e cuidar dos mais debilitados, a 
Garra Animal fez a limpeza da ca-
sa e retirou parte do entulho pa-
ra que os 27 cães pudessem ficar 
no local provisoriamente, já que 
o sítio do grupo não podia rece-
ber tantos. Desde então, 10 já en-
contraram um novo lar e a busca 
por mais pessoas dispostas a ado-

tar ou pelo menos garantir um lar 
temporário continua. “Encontra-
mos os animais muito apavora-
dos e magros. Cuidamos de todos, 
em especial dos mais debilitados. 
Agora, eles precisam de um novo 
lar, que lhes dê carinho. Fizemos a 
limpeza para deixar o local mini-
mamente habitável para os ani-
mais, enquanto não conseguimos 

as adoções”, explicou Renata.
Outros voluntários e veteriná-

rios contratados também têm ido 
ao local diariamente para cuidar 
e dar um pouco de carinho aos 
cães, além de gravar vídeos para 
apresentá-los nas redes sociais em 
busca de adoção. Quem adota já 
os recebe com banho tomado e 
exame de sangue feito.

‘Precisam de um novo lar, que lhes dê carinho’
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POLÍCIA

 L EM BELFORD ROXO

U
m homem identificado 
como Eduardo Octávio 
foi morto a tiros durante 

um baile funk de corredor no Jar-
dim Redentor, em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, na ma-
drugada de ontem. A Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) instaurou um 
inquérito para apurar a morte.

Segundo testemunhas, uma 
confusão generalizada aconte-
ceu dentro do ginásio do Es-
porte Club Sueca e se espalhou 
para o lado de fora. Em vídeo 
enviado ao WhatsApp do MEIA 

HORA, é possível ver o momen-
to em que Eduardo, conhecido 
entre os funkeiros como Dudu 
da Guarda e Rato, foi atingido 

por disparos. 
De acordo com a assessoria 

de imprensa da Polícia Militar, 
policiais do 39º BPM (Belford 
Roxo) foram acionados até o 
local e informados de que três 
homens foram feridos por tiros 
e levados para as UPAs Jardim 
Bom Pastor e Jardim Íris, em 
São João de Meriti.

Em nota, a Polícia Civil infor-
mou que, “de acordo com a De-
legacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF), foi 
instaurado inquérito para apu-
rar as circunstâncias em que 
uma pessoa morreu e outras 
duas ficaram feridas, na madru-
gada deste domingo, em Belford 
Roxo”. Diligências estão sendo 

realizadas para esclarecer o caso.

Baleado por grupo rival
Comuns na década de 90, os 

bailes de corredor são eventos em 
que grupos de funkeiros se reú-
nem em dois lados — A e B — 
para brigar recreativamente. Hoje, 
são chamados pelos frequentado-
res de pey, pey, pow. Dudu perten-
cia ao Lado B e, segundo testemu-
nhas, foi atingido por homens do 
grupo rival. Quem mora na região 
afirma que os bailes aconteciam 
com autorização do tráfico de dro-
gas local. “A localidade é domina-
da por traficantes. O líder local au-
torizou a realização desses bailes, 
mas falou que não queria briga na 
rua”, disse um amigo da vítima.

Morto a tiros em baile 
Confusão generalizada começou dentro de clube e terminou na rua

Confusão no baile de corredor

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Atingida por bala perdida
Adolescente foi ferida na varanda de um apartamento na Tijuca

 L DURANTE COMEMORAÇÃO

Uma adolescente de 17 anos 
foi atingida por bala perdida no 
sábado, quando participava de 
comemoração na varanda de um 
apartamento na Rua Garibaldi, na 
Tijuca. Segundo informações pas-
sadas pelo tio da vítima, o jornalis-
ta Anderson Ramos, Júlia Borges 

foi baleada nas costas.
“Foi um momento de terror. 

Estávamos a poucos minutos de 
bater o parabéns. Os adultos esta-
vam na sala e as crianças e adoles-
centes na varanda. Quando cha-
mamos por eles, ouvimos um 
grito muito forte da Júlia. A minha 

comadre foi até ela e viu a perfura-
ção na roupa”, contou Anderson.

A adolescente foi levada para 
o Hospital Quinta D’Or, em São 
Cristóvão. De acordo com Ander-
son, médicos disseram que a bala 
perfurou as costas de Júlia e ficou 
alojada entre o pulmão e a coluna. 

O estado de saúde da jovem é está-
vel e não há risco de morte. 

Segundo o jornalista, não foi 
ouvido nenhum tiro, mas a famí-
lia suspeita que o disparo partiu do 
Morro do Andaraí, onde estaria 
acontecendo um tiroteio. O caso 
foi registrado na 19ª DP (Tijuca).

Candidato a vereador pe-
lo Republicanos, Erick Saboia 
sofreu um ataque de crimino-
sos na Rodovia Washington 
Luís, na altura da Reduc, em 
Caxias, na noite de sábado. O 
carro em que ele estava, um 
Ford Ka, foi atingido por pelo 
menos três disparos. Erick foi 
levado para o Hospital Moa-
cyr do Carmo e passa bem. 

A Polícia Militar infor-
mou que a ocorrência foi 
uma tentativa de assalto. No 
entanto, o candidato postou 
um vídeo nas redes sociais, 
na frente da 60ª DP (Cam-
pos Elíseos), onde o caso foi 
registrado, e afirmou que 
“tentaram nos calar”. “Ape-
sar do atentado à nossa vida 
agora à noite, eu tenho só a 
agradecer”, disse ele, agrade-
cendo aos policiais militares 
que o atenderam.

O coordenador da campa-
nha de Saboia, Eduardo An-
tas, afirmou que o candidato 
“já havia sido avisado” para 
não andar por determinados 
bairros, mas que sua campa-
nha está percorrendo todos 
os bairros de Caxias. 

Em nota, a Polícia Militar 
informou que encaminhou 
as vítimas para o hospital e 
que o caso foi enviado para 
a 60ª DP. A Polícia Civil, por 
sua vez, afirmou que agentes 
estão em busca de câmeras de 
segurança que possam ter re-
gistrado o episódio e tentam 
esclarecer o caso.

Candidato 
tem carro 
atingido 
por tiros
Ataque ocorreu 
na Rodovia 
Washington Luís, 
em Caxias

 L NA BAIXADA
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Abastecimento reduzido 
Manutenção vai afetar sete municípios na quarta-feira

 L TEM QUE ECONOMIZAR ÁGUA

A Cedae informou que o abas-
tecimento de água será reduzido 
em sete municípios do Rio na 
quarta-feira. O motivo é a manu-
tenção de energia elétrica da Light 
no Reservatório das Lajes. O ser-
viço está previsto para começar 
às 7h e terminar às 16h. 

Durante a manutenção, o for-
necimento de água ficará reduzi-
do em Nova Iguaçu, Seropédica, 
Queimados, Japeri, Engenheiro 

Pedreira, Paracambi e na capi-
tal. Na cidade do Rio, o abasteci-
mento será reduzido em Campo 
Grande, Bangu, Deodoro, Geri-
cinó, Padre Miguel, Realengo, 
Vila Kennedy, Anchieta, Honó-
rio Gurgel, Guadalupe, Rocha 
Miranda, Engenho da Rainha, 
Del Castilho, Higienópolis, Bon-
sucesso, Ilha do Governador, 
Centro, Leopoldina, Caju, Ro-
cha, Benfica, Riachuelo, Sam-

paio Correa, São Francisco Xa-
vier, Triagem e Manguinhos.

O fornecimento de água será 
totalmente retomado logo após a 
conclusão do serviço. A previsão é 
de que o abastecimento esteja nor-
malizado em até 24 horas. Mora-
dores de imóveis que dispõem de 
sistema de reserva não devem so-
frer desabastecimento. Mesmo as-
sim, a Cedae pede que os clientes 
usem água de forma equilibrada.

‘Ganhei quase oito 
mil seguidores’
MC viraliza após levar gravata de seguranças no metrô

 L FAZ RIMAS NOS VAGÕES

C
om muita rima e um sor-
riso no rosto, Ricky Braga, 
também conhecido como 

Japonay, voltou a rimar nos va-
gões do metrô no sábado, após le-
var uma gravata de seguranças do 
metrô e o vídeo viralizar nas redes 
sociais. O artista contou que não 
quis corresponder à agressivida-
de com a qual foi abordado e por 
isso continuou a rimar, ocasio-
nando o momento de violência. 

“O meu modo de falar foi o que 
fez eles agirem desse jeito. Eles me 
abordaram e pediram para eu 
acompanhá-los. Perguntei: ‘Co-
mo assim?’. Questionei a agres-
sividade e o segurança falou que 
eram meios necessários, mas eu 
não queria corresponder a violên-
cia. Continuei rimando e foi quan-
do aconteceu tudo aquilo que apa-
receu no vídeo”, relatou Japonay.

Apesar do momento de vio-

lência que viveu, o jovem ganhou 
quase oito mil seguidores de um 
dia para o outro nas redes sociais. 
Ele ficou tímido com a repercus-
são na internet. “Por mais que me 
vejam fazendo arte no metrô, sou 

tímido, tenho medo de lidar com 
possível explosão nas redes sociais. 
Ganhei quase oito mil seguidores 
e a cantora Zoo me chamou pra 
fazer um feat (parceria) com ela.” 

No sábado, dia seguinte do epi-
sódio, o MC voltou aos vagões e 
foi bem recebido. “Algumas pes-
soas vieram falar comigo, foi mui-
to constrangedor para mim. Fiz 
apresentação no vagão e as pes-
soas me reconheceram e me aju-
daram, ficaram muito comovidos 
com tudo que aconteceu”, disse.

Japonay conta como começou 
a fazer arte nos vagões. “Amigos 
que faziam dança me chamaram. 
Um ano depois, começamos a fa-
zer break dance no vagão. Já escre-
via poesia e rimava em batalhas. 
Queria entrar no vagão com a ri-
ma. Agora, faço freestyle, o MC ri-
ma com o que vê. Reparo no estilo 
das pessoas e faço no improviso.”

Japonay: ‘Me reconheceram’

ARQUIVO PESSOAL
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OBITUÁRIO

VANUSA 

Adeus à estrela
Cantora morreu em casa de repouso, aos 73 anos

A 
cantora Vanusa, de 73 anos, 
morreu em uma casa de re-
pouso em Santos, São Pau-

lo, ontem. Ela estava morando no 
local há mais de dois anos. Recen-
temente, a artista passou dois me-
ses internada por problemas res-
piratórios e retenção de líquido.

“O enfermeiro percebeu por 
volta das 5h30 que ela estava sem 
batimentos cardíacos. Chamaram 
a UPA, que constatou insuficiên-
cia respiratória como a causa mor-
tis”, informou a família de Vanusa. 

O corpo da cantora será velado 
pela família e amigos próximos no 
Funeral Arce Morumbi, na capi-
tal paulista, hoje, das 8h às 14h. O 
sepultamento será às 16h, no Ce-
mitério de Congonhas, também 
em São Paulo. A artista deixa três 
filhos: Amanda, Aretha e Rafael.

Vários famosos prestaram ho-
menagens à cantora nas redes so-
ciais. “Vanusa foi uma inspiração 
pra mim, era uma das artistas que 
eu sempre ouvia em casa através 
da minha mãe! Perdemos mais 
uma grande voz!”, escreveu o can-
tor Daniel no Twitter. 

Ronnie Von, que contracenou 
com Vanusa na novela Cinderela 
77, na TV Tupi, em 1977, lamen-
tou a morte da amiga. “Para mim, 
é a perda da minha princesa, da 
minha Cinderela 77”, disse o can-
tor ao site Uol. 

Vanusa nasceu em Cruzeiro, no 
interior de São Paulo, e foi criada 
em Uberada, em Minas Gerais. 
Aos 16 anos, a cantora iniciou a 
carreira no grupo Golden Lions. 
Ela estreou na TV em 1960, na TV 
Excelsior. Fez parte do humorísti-
co Os Adoráveis Trapalhões, com 
Renato Aragão, e participou de 
algumas edições do programa Jo-
vem Guarda, da Record.

Na música, Vanusa teve vários 
sucessos, como Mudanças e Para-
lelas. Gravou 23 discos e recebeu 
mais de 200 prêmios.

Vanusa estava morando na casa de repouso há mais de dois anos

REPRODUÇÃO DA INTERNET 

Vanusa e Ronnie Von contracenaram na novela ‘Cinderela 77’

REPRODUÇÃO
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Galo coloca o Fla de 4
Rubro-Negro passa vergonha no Mineirão e acaba sendo atropelado pelo Atlético

E
m jogo com ares de decisão 
no Mineirão, Atlético-MG e 
Flamengo protagonizaram 

uma partida que costuma ser cha-
mada de “jogo de seis pontos” na 
gíria do futebol. O Galo, entre-
tanto, não tomou conhecimento 
e mostrou quem manda em ca-
sa. O time de Sampaoli, que não 
ficou à beira do campo por conta 
de suspensão, massacrou a equi-
pe de Domènec e goleou por 4 a 
0. Os gols foram marcados por 
Sasha, duas vezes, Keno e Zaracho.

O Atlético-MG começou com 
a corda toda e abriu o placar logo 
aos 3 minutos. Savarino cruzou na 
medida para Sasha, que desviou: 1 
a 0. Quando o Flamengo tentava 
respirar, o time mineiro ampliou 
o marcador. Em linda jogada, Sa-
varino cortou para o meio e achou 
Keno na área. O atacante recebeu 
e chutou sem chances para Hugo.

Depois de sofrer dois gols, o 
Flamengo conseguiu equilibrar o 
jogo no meio de campo e come-
çou a levar perigo ao Atlético-MG. 
Aos 21, Everton Ribeiro tocou pa-
ra Thiago Maia, que pegou de pri-
meira e a bola passou perto do gol. 
Logo depois, em jogada ensaiada, 
Filipe Luís cobrou o escanteio, a 
bolou foi rolada para trás por Gé-
rson e Arão chutou. Everson, bem 
colocado, salvou o Galo. 

No segundo tempo, o roteiro 
foi o mesmo. Atlético-MG jogan-
do no erro do Flamengo e espe-
rando o momento certo para dar 
o bote. E foi assim aos 13 minu-
tos. Arana fez grande jogada pe-
lo lado esquerdo e cruzou para 
Sasha, que mergulhou para cabe-
cear. A bola passou entre as pernas 
do goleiro Hugo: 3 a 0. O Rubro-
Negro, totalmente inofensivo, ten-
tava reagir, mas era em vão. Para 
piorar, Filipe Luís, com dores mus-
culares, foi substituído.

Aos 37, Savarino deu bela assis-
tência a Zaracho, que havia acaba-
do de entrar. No primeiro toque, o 
atacante mandou a bola para as re-
des na saída de Hugo: 4 a 0.

O Fla de Dome levou três ou 
mais gols em uma única parti-
da em cinco oportunidades. E na 
quarta-feira tem o jogo de ida das 
quartas de final da Copa do Brasil, 
contra o São Paulo, no Maracanã. Convocado para a Seleção, o centroavante Pedro passou em branco e foi substituído por Gabigol

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O FLAMENGO 

DE DOME JÁ 

LEVOU TRÊS OU 

MAIS GOLS EM 

CINCO JOGOS

Everson, Guga (Zaracho), Réver (Gabriel), 
Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme 
Arana; Allan (Borrero), Franco e Savarino; 
Keno (Marrony) e Eduardo Sasha (Bueno). 
Técnico: Jorge Sampaoli

Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan 
e Filipe Luis (Renê); Thiago Maia (Mi-
chael), Arão e Gerson; Everton Ribeiro 
(Lincoln), Bruno Henrique e Pedro (Ga-
bigol). Técnico: Domènec Torrent

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) Auxi-
liares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF) 
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP) Gols: 1º tempo: Sasha, aos 3 minutos, e Keno, aos 
7. 2º tempo: Sasha, aos 13, e Zaracho, aos 37. Cartões amarelos: Allan, Franco, Gui-
lherme Arana, Júnior Alonso, Marrony, Borrero, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Isla

ATLÉTICO-MG 4 FLAMENGO 0
FLAMENGO
BOLA CHEIA
Pedro, Gabigol,
Everton Ribeiro
e Lincoln

DEU PRO GASTO
Renê, Gerson,
Willian Arão
e Michael

BOLA MURCHA
Hugo, Isla, 
Filipe Luís
e Thiago Maia

PERNA DE PAU
Bruno Henrique,
Gustavo Henrique
e Natan

TÉCNICO
Dome precisa arrumar 
a defesa, que já levou 
28 gols em 20 partidas.

ATUAÇÕES

ATLÉTICO-MG
Encapetado, Savarino foi o 
craque. Sasha acabou com jejum 
de gols que durava cinco jogos. 
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É difícil entender 
por que um clube 

do tamanho do São 
Paulo enfrenta tantos 
problemas internos. 
A estrutura é maravi-
lhosa, com um belo e 
confortável estádio, 
além de um centro de 
treinamento muito 
bem equipado, capaz 
de atender aos com-
petentes profissionais 
das áreas da fisiologia e fisiotera-
pia. A torcida está cotada entre as 
maiores do país, tudo apontando 
para um cenário de filme de Walt 
Disney. Só que a realidade é outra.

Internamente o ambien-
te é quente e vive em constante 

ebulição, algo seme-
lhante ao que acon-
tece por aqui com o 
Vasco. Política efer-
vescente e cobran-
ças intermináveis 
que tumultuam a vi-
da dos profissionais 
que trabalham como 
se tivessem alguém 
sempre às suas cos-
tas. Vejo o São Paulo 
como real candidato 

ao título tendo ele mesmo como 
grande adversário. Quando o ti-
me ganha, Fernando Diniz (foto) 
é gênio revolucionário. Quando 
perde, é Professor Pardal. O ca-
ra trabalha mais preocupado do 
que mãe de astronauta.

 LDia de eleição presiden-
cial no Vasco terminou 
com tumulto e apagão. A 
única novidade foi Leven 
Siano sair dizendo que, 
se houver anulação, não 
disputa mais e devolve as 
chaves do clube. Candida-

to tem as chaves do clube?
 LLiverpool e Manchester 

City empatam 1 a 1 pelo 
Campeonato Inglês. Ga-
briel Jesus fez gol de bico e 
Roberto Firmino foi sacado 
depois de fraca atuação. Ti-
te assistiu preocupado.

Os mistérios do São Paulo

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

Bicho solto por aí: coronavírus

 LOportuna a homenagem que a CBF 
prestará ao grande Zagallo, único 
cidadão do planeta que tem quatro 
medalhas de campeão em Copas do 
Mundo (1958, 62, 70 e 94) na gaveti-
nha da mesa de cabeceira.

 LO treinador Vagner Mancini já está 
sem argumentos para tentar explicar 
por que o time do Corinthians, que 
tem bons jogadores, não consegue 
engrenar na temporada. A Fiel está 
pelas tampas.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LNinguém parece querer acre-
ditar no risco que corre ao op-
tar por não seguir as reco-
mendações das autoridades 
sanitárias na prevenção da Co-
vid-19. Repare as pessoas pró-
ximas e veja como muitos dos 
amigos, parentes ou conheci-

dos estão contaminados. E no 
futebol não poderia ser dife-
rente. Tanto nos clubes quanto 
nas seleções, veja a quantidade 
de atletas infectados. Não em-
barque nessa de que a pande-
mia passou, o bicho continua 
solto e ativo.

‘Não é aceitável 
passar por isso’
Gabigol desabafa após goleada impiedosa

 L MURO DA GÁVEA É PICHADO

O 
técnico Domènec Torrent 
errou ao escalar Gustavo 
Henrique, que vive má fa-

se na carreira. Poderia ter manti-
do Thuler e ter colocado Natan 
ao seu lado. Demorou a fazer al-
terações na equipe. Como o cen-
troavante Pedro ficou sem espa-
ço entre os zagueiros do Atlético e 
fez uma partida apagada antes de 
se apresentar à Seleção, o espanhol 
promoveu a entrada de Gabigol, 
aos 32 minutos do segundo tem-
po, quando o placar já estava 3 a 0.

Fora de forma após ficar 39 
dias sem jogar, Gabigol fez o pos-
sível nos minutos finais. “Muito 
feliz pela minha volta, momento 
mais difícil da minha carreira, mas 
realmente o jogo não foi favorável 
a nós em nenhum momento. Não 
é aceitável passar por isso. Temos 
um grande elenco, uma grande 
torcida, uma decisão na quarta, e 
precisamos do apoio deles”, afir-
mou o atacante, recuperado de le-
são no tornozelo. Na rodada pas-
sada, o Fla já havia perdido de 4 a 1 
do São Paulo, no Maracanã.

Após a goleada por 4 a 0, o clu-
be mineiro provocou o Flamengo 
através das redes sociais e postou 
uma imagem com a mensagem 
“G4L0”, em alusão ao placar do jo-
go. Em outra mensagem, o Atléti-
co recordou em fotos outras go-
leadas aplicadas sobre o Flamengo, 
com o 4 a 0 no Campeonato Brasi-
leiro de 2014, e os dois triunfos de 
4 a 1 (uma pela semifinal da Co-
pa do Brasil de 2014 e outro pelo 
Campeonato Brasileiro de 2015).

No fim da noite de ontem, va-
zaram fotos de pichações nos mu-
ros da Gávea pedindo a demissão 
do treinador rubro-negro. “Tá 
bem, Dome!” e “Fora, Dome” fo-
ram algumas frases do protesto. Gabigol está claramente fora de forma após ficar 39 dias sem jogar

ESTADÃO CONTEÚDO
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 36 20 10 6 4 32 18 14

 2º ATLÉTICO-MG 35 19 11 2 6 35 23 12

 3º FLAMENGO 35 20 10 5 5 33 29 4

 4º SÃO PAULO 33 17 9 6 2 26 15 11

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 32 20 9 5 6 29 22 7

 6º PALMEIRAS 31 19 8 7 4 26 20 6

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º SANTOS 31 20 8 7 5 28 24 4

 8º GRÊMIO 30 19 7 9 3 22 17 5

 9º SPORT 25 20 7 4 9 19 26 -7

 10º CORINTHIANS 25 20 6 7 7 23 27 -4

 11º FORTALEZA 24 18 6 6 6 17 14 3

 12º CEARÁ 24 19 6 6 7 23 26 -3

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 23 20 5 8 7 18 26 -8

 14º BAHIA 22 19 6 4 9 24 28 -4

 15º CORITIBA 20 20 5 5 10 18 26 -8

 16º BRAGANTINO 20 20 4 8 8 23 27 -4

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BOTAFOGO 20 19 3 11 5 19 23 -4

 18º VASCO 19 18 5 4 9 20 26 -6

 19º ATHLETICO-PR 19 19 5 4 10 15 21 -6

 20º GOIÁS 12 18 2 6 10 21 33 -12

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

 

20ª RODADA

07/11

 ATHLETICO-PR 2 X 1 FORTALEZA  

 SÃO PAULO 2 X 1 GOIÁS  

 ATLÉTICO-GO 1 X 1 CORINTHIANS  

ONTEM

 VASCO 0 X 1 PALMEIRAS 

 INTERNACIONAL 2 X 2 CORITIBA 

 BRAGANTINO 1 X 1 SANTOS 

 ATLÉTICO-MG 4 X 0 FLAMENGO 

 BAHIA 1 X 0 BOTAFOGO

 FLUMINENSE 0 X 1 GRÊMIO 

 CEARÁ 0 X 0 SPORT 

ARTILHARIA

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

21ª RODADA

SÁBADO

 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

 FORTALEZA  X  SÃO PAULO 19:00

 FLAMENGO  X  ATLÉTICO-GO 21:30

 PALMEIRAS  X  FLUMINENSE 21:30

16/11

 CORITIBA  X  BAHIA 18:00

 BOTAFOGO  X  BRAGANTINO 20:00

 L DUELO DE TRICOLORES

Flu tropeça em 
casa e sai do G-4
Gol do gremista Pepê tira invencibilidade de 
oito jogos do Time de Guerreiros no Brasileiro

O 
Fluminense recebeu on-
tem o Grêmio, não mante-
ve a boa fase e saiu do G-4 

do Brasileiro. A derrota em casa 
por 1 a 0 também tirou a invenci-
bilidade de oito jogos do Time de 
Guerreiros. O gol foi de Pepê.

A partida começou como o 
tempo no Rio: frio e sem grandes 
emoções. Os primeiros 20 minu-
tos foram de dar sono no Mara-
canã. O primeiro lance de perigo 
foi aos 25, com o Tricolor carioca. 
Após boa troca de passes, Hud-
son dominou na entrada da área 
e chutou para a primeira defesa 
de Paulo Victor. Porém, no lan-
ce seguinte, os gaúchos abriram 
o placar. Em contra-ataque pela 
direita, Churín recebeu na área e 
cruzou rasteiro para Pepê, que só 
teve trabalho para empurrar pa-
ra o gol. Antes do intervalo, o Flu 
quase empatou com Dodi e Fred.

No segundo tempo, o Grêmio 
manteve o ritmo e foi melhor. Jean 
Pyerre tocou para Churín nas cos-
tas da defesa. O atacante dominou 
na área, tocou na saída de Muriel e 
acertou o travessão. Mas o bandei-
ra já havia marcado impedimento. 

Aos 30, Muriel salvou o Flu-
minense. Bela jogada de Ferreira, 
que cortou para o meio e chutou 
no canto: o goleiro espalmou pa-
ra escanteio. Os visitantes depois 
apostaram na cera e conseguiram 
a quarta vitória seguida.

Fred discute com Renato

Após ser substituído, Fred ba-
teu boca com Renato Gaúcho: 
“Você é ridículo, rapá. Você é um 
bosta. Ah, cala a sua boca”. O técni-
co gremista respondeu: “Você que 
é o bom, você que é o cara”.

O meio-campista Hudson, do Fluminense, disputa a bola no Maraca

ESTADÃO CONTEÚDO

Muriel; Julião, Luccas Claro, Nino e Barce-
los; Hudson (Lucca), Dodi, Michel Araújo 
(Ganso), Caio Paulista (Marcos Paulo) e 
Wellington Silva (Luiz Henrique); Fred (Feli-
ppe Cardoso). Técnico: Odair Hellmann

Paulo Victor; Orejuela, D. Braz, Rodrigues 
e Diogo Barbosa; Darlan (Paulo Miranda), 
Matheus Henrique e Jean Pyerre (Isaque); 
Luiz Fernando (Thaciano), Pepê (Everton) e 
Churín (Ferreira). Técnico: Renato Gaúcho

Local: Maracanã Juiz: Edina Alves Batista 
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima 
VAR: Márcio Henrique de Gois 
Cartão amarelo: Ganso 
Gol: 1º tempo: Pepê, do Grêmio, aos 27 minutos

FLUMINENSE 0 GRÊMIO 1
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Vasco perde e tá no Z-4
Gigante da Colina joga recuado, faz pênalti e soma nove rodadas sem vencer

 L QUE FASE!

A 
luz amarela segue acesa 
em São Januário. Há no-
ve rodadas sem vencer no 

Brasileirão (sete derrotas e dois 
empates), o Vasco iniciou a sua 
caminhada no returno com o pé 
esquerdo e voltou à zona de rebai-
xamento. Na tarde de ontem, em 
São Januário, o time foi superado 
pelo Palmeiras: 1 a 0, gol de Luiz 
Adriano, de pênalti, no segundo 
tempo. O Gigante da Colina ten-
tará se reabilitar no sábado, contra 
o Sport, na Ilha do Retiro.

“Resultado não foi bom, mas 
vejo que estamos em evolução. 
Muito disciplinado defensiva-
mente, faltaram alguns detalhes 
quando a gente roubava a bola”, 
disse o lateral Léo Matos. 

O encontro entre os técnicos 
portugueses Ricardo Sá Pinto e 
Abel Ferreira foi sem sal na eta-
pa inicial. O Vasco atuou recuado 
e não saía rápido da defesa para o 
ataque. E com Benítez pouco ins-

pirado, o Verdão teve mais posse 
de bola, mas nada criou.

Logo no começo do segundo 
tempo, em uma das raras vezes 
que Cano pegou na bola, ele fez 
grande jogada na área do Palmei-
ras, mas parou na boa defesa de 
Weverton. O jejum do artilheiro 
argentino também já dura nove 
jogos. A última vez que ele mar-
cou foi na vitória por 3 a 2 sobre o 
Botafogo, dia 13 de setembro.

Com o Verdão mais ativo no jo-
go, o Vasco acabou sendo castiga-
do aos 25 minutos, quando Neto 
Borges fez pênalti em Lucas Lima. 
Na cobrança, Luiz Adriano parou 
na defesa de Fernando Miguel, 
mas se deu bem no rebote e abriu o 
marcador, aos 27. Sem inspiração, 
o Vasco, com um homem a mais 
(o volante Felipe Melo se machu-
cou e o técnico Abel Ferreira já ti-
nha feito todas as substituições), 
abusou das bolas na área para fazer 
pressão. De nada adiantou. O meia Martín Benítez esteve pouco inspirado e foi substituído

DANIEL CASTELO BRANCO

Fernando Miguel; Miranda, Castan e Ri-
cardo Graça (Vinícius); Léo Matos, Andrey 
(Ribamar), Leo Gil (Marcos Jr.), Benitez 
(Carlinhos), Neto Borges e Talles Magno; 
Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto

Weverton; Gabriel Menino (Marcos Ro-
cha), Luan, Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé 
Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Veron 
(Scarpa), Rony (Willian) e Luiz Adriano (Da-
nilo). Técnico: Abel Ferreira

Local: São Januário Árbitro: Anderson 
Daronco (Fifa-RS) Assistentes: Rafael 
da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau 
(RS) VAR: Daniel Nobre Bins (RS) 
Cartões amarelos: Léo Matos, Viña, 
Lucas Lima e Gustavo Gómez  Gol: Luiz 
Adriano, de pênalti, aos 27 minutos do 
segundo tempo

VASCO 0

PALMEIRAS 1

 LNo sábado, o Vasco teve as elei-
ções presidenciais suspensas pe-
lo Superior Tribunal de Justiça - o 
candidato Leven Siano foi o mais 
votado. Ontem, em campo, o téc-
nico português Sá Pinto viu evo-
luções no time. “Tapamos todos 
os buracos. Só entraram em bolas 
longas e cruzamentos na área. Em 
uma infelicidade (pênalti), temos 
de ter mais calma nesse tipo de lan-
ce, detalhe pode nos custar o que 
nos custou. O empate seria mais 
justo. O Palmeiras, individual-
mente, é melhor do que nós. Mas 
a equipe acabará por ser recom-
pensada”, disse Sá Pinto, que ava-
liou a pouca eficiência do ataque: 
“(O Cano) Teve oportunidade de 
fazer gol. Era uma estratégia dife-
rente. Não tivemos um volume de 
qualidade ofensiva como gostaría-
mos, mas é certo que precisamos 
melhorar nesse aspecto”.

Eleição não 
valeu e Pinto
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Garfado nos acréscimos
Pênalti inexistente dá a vitória do Bahia sobre o Glorioso, que retorna ao Z-4

 L DIFÍCIL DE ENGOLIR

C
heio de desfalques e com o 
preparador de goleiros Flá-
vio Tenius como técnico in-

terino, o Botafogo deu mole e foi 
derrotado ontem pelo Bahia, por 
1 a 0, na Arena Fonte Nova, na pri-
meira rodada do returno do Brasi-
leiro. Rodriguinho, em pênalti po-
lêmico já nos acréscimos, marcou 
mesmo após o Árbitro de Vídeo 
ter alertado sobre o equívoco do 
juíz de campo.

O resultado empurrou o Alvi-
negro, que segue com 20 pontos, 
para a zona de rebaixamento, na 
17ª posição. O time volta a campo 
no dia 16 para receber o Bragan-
tino, no Estádio Nilton Santos. A 
partida contra o Massa Bruta vai 
marcar a estreia de Don Ramón.

A equipe de General Severia-
no foi levemente superior aos do-
nos da casa durante boa parte da 
primeira etapa. No entanto, assim 

como em todo a competição até 
aqui, o Alvinegro chegava bem à 
intermediária do Bahia, mas vaci-
lava no passe final para o gol. Bru-
no Nazário, em chute colocado, 
criou a melhor chance do time. 
E graças ao Árbitro de Vídeo, que 
flagrou uma irregularidade em 
um dos contra-ataques do Bahia, 
o goleiro Saulo se safou de ter to-
mado um frango incrível.

A etapa complementar foi de 
muita correria e pouca inspiração 
dos dois lados. O ataque do Bota-
fogo, inoperante em Salvador, não 
levou perigo. No fim, já nos acrés-
cimos, o atacante Gilberto arris-
cou de fora da área e a bola explo-
diu na coxa e depois no braço do 
zagueiro Marcelo Benevenuto. O 
árbitro deu pênalti e manteve a de-
cisão mesmo após o VAR sugerir 
uma melhor avaliação do lance. 
Na cobrança, Rodriguinho fez.

Responsável pela criação, o apoiador Bruno Nazário teve atuação muito apagada diante do Bahia

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas 
Fonseca, Anderson Martins e Capixaba; 
Gregore, Elias e Daniel (Gilberto); Rossi (Ro-
driguinho), Fessin (Alesson) e Élber (Marco 
Antônio). Técnico: Mano Menezes

Saulo; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e 
Victor Luis; José Welison (Luiz Otávio), Caio 
Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin (Kalou), 
Matheus Babi e Guilherme Santos (Davi 
Araújo)(Éber Bessa). Técnico: Flávio Tenius

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) 
Juiz: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)  
auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha(GO) 
Gol: 2º tempo: Rodriguinho, de pênalti, aos 53 minutos 
Cartões amarelos: Gregore, Elias, Matheus Babi, Bruno Nazário e Marcelo Benevenuto

BAHIA 1 BOTAFOGO 0

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 9/11/2020 · MEIA HORA 13



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 9/11/202014

A GATA DA HORA

elevou a temperatura após esse ensaio pa-

ra lá de sensual. Sexy e belíssima, a musa, que é torcedora 

do Botafogo, usa as redes sociais para dar várias dicas de be-

leza. Quer saber mais sobre ela? Encontre-a no Instagram 

como @thaissaandraade. Está liberado babar pela beldade.

THAISSA ANDRADE

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LUm dos principais jogado-
res da seleção russa, o atacante 
Artem Dzyuba foi cortado dos 
próximos jogos pela Liga das 
Nações, contra Moldávia, Tur-
quia e Sérvia, por conta de um 
vídeo íntimo vazado na inter-
net. O jogador de 32 anos apa-
rece nas imagens se mastur-

bando e o vídeo circulou nas 
redes sociais no último sábado. 
O técnico da Rússia, Stanislav 
Cherchesov, explicou o moti-
vo da desconvocação. “A sele-
ção precisa se preparar para os 
próximos jogos com o máximo 
de concentração e não distraída 
com outras coisas”, disse.

Cortado por causa de bronha

ontem o piloto 
goiano Matheus Barbo-
sa, que perdeu o contro-
le da moto, passou reto 
em uma das curvas e ba-
teu forte em um muro, na 
prova da categoria SBK 
Pro da quinta etapa do 
SuperBike Brasil, em In-
terlagos (SP).

l e -
sionou o tornozelo no em-
pate da Juventus com a La-
zio, em 1 a 1, sábado, pelo 
Campeonato Italiano, e cor-
re o risco de ser cortado dos 
jogos de Portugal contra An-
dorra, França e Croácia, pe-
las Eliminatórias para a Copa 
de 2022, no Catar.

 LMORREU LCRISTIANO RONALDO

 

AFP
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

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

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Watsapp.
 MÁRMORARIA DUTRA 1 

Precisa-se de ACABADOR e SER-
RADOR, com experiência
Rua Goiás nº 146- Parque José 
Bonifácio - São João de Meriti
CEL. 98556-4363
 
SONDADOR 
Empresa de engenharia admite 
com experiência em perfuratri-
zes e sondas hidráulicas . Enviar 
currículo para o e-mail: 
ofertaemprego163@gmail.com

 

PINTOR V/TEXTO
Pintor automotivo, com experiên-
cia em carteira, para trabalhar em 
empresa de cenografia. Ligar a 
partir 09:00hs. Tel.:2427-2722/ 
97209-8227/ 97209-8256 ZAP
 

PINTOR V/TEXTO
Precisa-se de Pintor automotivo. 
Salário à combinar. Rua Ferreira 
Pontes, 166 Andaraí Tel: 96484-
1420/ 999540-3535/ 3172-0272
 

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!
 

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 

(R$150,00) Gata sex! quase 
mulher, 23 motivos, ativa/ pas-
siva, completa! Atendo homens, 
casais. Ambiente luxuoso. 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 
Precisa-se moças maiores 18 
anos, 
ganhos acima R$10.000,00.
Segunda/ Sexta  (9:30h/ 19:00h). 
Centro/ RJ. Discreto. 97378-6010 
WhatsApp Claudia
 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Dany loirinha, Fernanda 
branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.
 

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
 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão realizando 
fantasias, dominadora( prefe-
rencia senhores) Pernas grossas, 
aparelhada, Centro Cruz Verme-
lha. T.98850-6398
 
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.
 

NOVAS GATAS 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29. Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap 
www.sttelasehollywood.com.br
 
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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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

FAMOSOS NA GRAVAÇÃO DE DVD
 LVários famosos prestigiaram a gravação do DVD de 

Kevin O Chris, na noite de sábado. O funkeiro gravou 
o DVD Todo Mundo Ama o Chris na Cidade das Artes, 
na Barra. Entre os famosos que marcaram presença es-
tavam o jogador Leo Moura, que foi acompanhado da 
sua mulher, Camila Moura, Valesca Popozuda e Dilsinho.
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 RAINHAS CAEM 
NO SAMBA

 LAs quadras da Unidos da Tijuca e da Por-
tela voltaram a receber o público no fim de 
semana, após oito meses sem atividades por 
causa da pandemia do coronavírus. Másca-
ras e outros protocolos de segurança foram 
adotados. No sábado, a Azul e Branca deu 
o pontapé inicial com a tradicional feijoada 
portelense. A Rainha de Bateria Bianca Mon-
teiro estava entre os presentes. “Vocês não 
sabem o prazer que é estar de volta. Duran-
te oito meses, nossa quadra estava fechada, 
sem eventos e samba por conta da pande-
mia. Mas aqui estamos de volta”, escreveu 
ela no Instagram. Ontem, a Unidos da Tijuca 
realizou o primeiro Pagode do Mestre pre-
sencial. Lexa, Rainha de Bateria da escola, 
compareceu ao lado da mãe, Darlin Ferrattry.

SUSTO EM CASA

 LMirella Santos dei-
xou os fãs preocupa-
dos ao revelar que 
foi internada às pres-
sas no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, 
após cair no chão, ba-
ter com a cabeça e des-
maiar. O marido dela, 
Wellington Muniz, a 
acompanhou duran-
te a breve internação. 
A queda aconteceu na 
cozinha da casa da mo-
delo. Apesar de não 
haver uma frequên-
cia, não foi a primeira 
vez que ela desmaiou. 

AZUL É A COR MAIS QUENTE
l Aline Riscado animou a 
tarde de ontem dos segui-
dores ao publicar uma fo-
to ousada no Instagram. 
Na imagem, a atriz e mo-
delo aparece só de cal-
cinha, de costas, usando 
uma peruca azul de fan-
tasia de Carnaval e olhan-
do pela janela, bem ao 
estilo da clássica cena de 
Paolla Oliveira em Feli-
zes para Sempre?. “Achei 
poético”, escreveu Aline. 
Nos comentários, vários 
seguidores elogiaram a 
bela. “Que diva!”, pos-
tou um. “A perfeição”, 
comentou outro. 

BABADINHO

 LA missa de sétimo dia 
do ator Tom Veiga, intér-
prete do Louro José, foi 
realizada virtualmente 
pelo padre Antonio Ma-
ria ontem. No Instagram, 
o religioso convidou os 
internautas para partici-
par da cerimônia, a par-
tir das 10h. Na entrevista 
realizada para o Fantásti-
co, Ana Maria Braga con-
tou que esteve entre as 
quase duas mil pessoas 
que assistiram à missa. 
“Ainda é difícil de acre-
ditar. Quanta falta você 
já está fazendo”, lamen-
tou a apresentadora.

EM ALTA EM BAIXA

 LAlok foi eleito quinto 
melhor DJ do mundo por 
revista especializada.

 LEx-BBB Paula Amorim 
é perseguida por fã: 
“Loucura tem limite”.

FOTOS AGNEWS
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

1 8 h .  G l o -
bo: Tina conta 
que  compôs 
uma música em 
homenagem à 
amizade das 
cinco meninas 
e todas se emo-

cionam. Ellen mostra para Anderson 
o novo clipe de Tina. Dóris (foto) co-
memora o entusiasmo de Bóris.

19h45. Glo-
bo: Beto socorre 
Tancinha (foto), 
que questiona o 
publicitário so-
bre suas inten-
ções com ela. 
Rebeca pede 

que Aparício se afaste dela. Henrique 
confessa seu encantamento por Pe-
nélope e os dois acabam se beijando.

21h. SBT: Er-
nestina confes-
sa para Chico 
que não gostou 
da brincadeira 
que  f i ze ram 
com ela. Carol 
( fo to)  conta 

para Junior sobre as crianças que 
conheceu no hospital. A moça fala 
que Fernando é voluntário no lugar.

18h30. Glo-
bo: Cristal conta 
para Ester que se 
apaixonou por 
Cassiano (foto). 
Cassiano avisa à 
família que dará 
entrada na ação 

de reconhecimento da paternidade de 
Samuca. Alberto manda flores para Cris-
tal. Ester consegue empréstimo.

2 1 h .  R e -
cord: Norma 
pede para Fer-
nanda arrumar 
emprego para 
G e o va n i  n a 
agência. Lean-
dro surpreende 

todos e diz saber que Tobias (foto) 
foi o mandante da morte de Angélica. 
O advogado revela toda a verdade.

21h30. Glo-
bo: Bibi vai à 
casa de Hele-
ninha. Rubi-
nho (foto) fica 
intimidado na 
cadeia. Cândida 
lamenta pelo fim 

do noivado de Jeiza. Yuri descobre que 
Heleninha usou suas fotos para denun-
ciar Rubinho. Ritinha fala com Zeca.

 L ESTREIA QUINTA-FEIRA, NO GLOBOPLAY

A força da amizade
Cinco amigas de ‘Malhação’ se reencontram em ‘As Five’

A 
novela Malhação — Viva 
a Diferença fez tanto su-
cesso em 2017 que as cinco 

protagonistas ganharam um spin 
off para mostrar como estão Key-
la (Gabriela Medvedovski), Ellen 
(Heslaine Vieira), Lica (Manoela 
Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Be-
nê (Daphne Bozaski) após anos 
sem se ver. Em As Five, que estreia 
quinta-feira no Globoplay, as ami-
gas estão no início da vida adulta, 
por volta dos 25 anos, cada uma 
com seus conflitos pessoais.

Daphne Bozaski se tornou mãe 
depois de Malhação e usa sua nova 
experiência pessoal para entender 
melhor as transformações na vi-
da da Benê. “É muito interessan-
te viver a personagem na mesma 
idade que eu tenho agora. As ques-
tões dela são outras e foi um desa-
fio grande deixar de lado a inge-
nuidade que ela tinha sem deixar 
a essência se perder”, afirma a atriz.

Lica continua com seu espírito 
livre em As Five. Manoela Aliper-
ti explica que precisou tomar cui-

dado para mostrar a passagem do 
tempo e manter a rebeldia da per-
sonagem. “Tive preocupação em 
não me repetir. Fora os momentos 
que exigiam mais concentração, 
nós cinco nos divertimos muito 
juntas. A sintonia foi incrível.”

E é justamente sobre isso que 
tanto Malhação quanto As Five fa-
lam: amizade. “O fato de ter a ami-
zade como forma mais bonita de 
amor é o que faz as Five serem as 
Five”, define Ana Hikari.

Heslaine Vieira também cele-
bra a união com as colegas de elen-
co. “Para mim, manter a amizade 
com as meninas é muito impor-
tante. Acredito que amizade é a fa-
mília que a gente escolhe”, reflete.

Gabriela Medvedovski relem-
bra o reencontro com persona-
gens tão marcantes. “Durante to-
do o trabalho, foi uma sensação de 
euforia gigantesca, porque temos 
um carinho muito grande por es-
sas personagens”, diz. 

Ellen, Tina, Lica, Keyla e Benê agora estão no início da vida adulta

FÁBIO ROCHA / TV GLOBO

 L TÁBATA UCHOA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 

cativas.” (Antoine de Saint-Exupéry)

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

 LA carreira e as finanças esta-
rão no centro das atenções e 
pode ser que você queira to-
mar uma decisão importante 
ou receba grande notícia. Um 
romance não está descartado.
Números da sorte: 10, 91 e 19.

 LHoje você terá ideias claras e 
disposição para colocá-las em 
prática, custe o que custar. Mas 
cuidado para não deixar a fa-
mília de lado, ouça as opiniões 
dos parentes em que confia!
Números da sorte: 92, 47 e 74.

 LVai se preocupar mais com as 
atividades rotineiras, princi-
palmente com a carreira e o 
emprego. Terá coragem para 
ir em busca de novos objetivos. 
Procure conhecer pessoas.
Números da sorte: 39, 30 e 75.

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

 LVai focar toda a sua energia 
no campo profissional. Mu-
danças positivas podem acon-
tecer com o dinheiro. Mas con-
trole a impulsividade dentro 
de casa, evite brigas com o par.
Números da sorte: 22, 76 e 58.

 LOs astros te ajudarão a se con-
centrar nas atividades de casa 
e do trabalho. É possível que 
você precise ajudar alguém 
de sua família ou um amigo. 
O amor estará em alta.
Números da sorte: 95, 50 e 59.

 LVocê vai levantar com a cabe-
ça cheia de novas ideias, colo-
que-as em prática. Parcerias 
e reuniões de trabalho estão 
favorecidas. A intimidade es-
tará sensual e gostosa.
Números da sorte: 87, 42 e 24.

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

 LA semana começa morna, o 
que te deixará impaciente. As 
necessidades corriqueiras vão 
pedir atenção. Boa hora para 
resolver pendências financei-
ras. Invista na paquera.
Números da sorte: 72, 63 e 18.

 LDeve levantar com a corda 
toda para colocar em anda-
mento seus planos. Na pro-
fissão, estabeleça limites. Vai 
precisar de empenho para re-
solver problemas financeiros.
Números da sorte: 34, 16 e 79.

 LTerá mais produtividade e 
foco no campo profissional. 
Com dinheiro, mudanças fa-
voráveis podem acontecer. Os 
astros aconselham a ser mais 
paciente com a família.
Números da sorte: 19, 10 e 37.

SÃO TEODORO
Foi um soldado que acabou deca-
pitado na Província do Ponto por 
confessar a fé cristã. Era venerado 
no século IV, em Achaita, Tchorum, 
na Turquia, onde se encontra o seu 
túmulo, que atraiu os peregrinos 
durante muito tempo. A lenda de-
pressa lhe embelezou a memória, 
atribuindo-lhe toda a espécie de 
aventuras, em particular, como a 
São Jorge ter matado um dragão. É 
um dos “três grandes soldados már-
tires” para os orientais. A tradição 
conta que, apenas com a bênção e 
a oração desse santo, eram curadas 
doenças como a lepra.

SANTO DO DIA

PREGUIÇOSO E ABUSADO
Mariana havia se casado com 
o maior preguiçoso existente 
na face da Terra. Depois de 
anos vendo o marido sentado 
no sofá e assistindo televisão 
o dia inteiro, ela não aguenta 
mais e começa a chorar.

— O que foi, meu bem? Por 
que essa choradeira?
— Oh, Jorge, eu estou com 
tanta vergonha.
— Vergonha de que, Mari?
— Estamos casados há mais 
de três anos e meu pai que 
paga o nosso aluguel, minha 

mãe que nos dá o que comer, 
minha irmã que paga o nosso 
plano de saúde. Que vergo-
nha! Que vergonha!
E o marido:
— É pra ter vergonha mes-
mo! Em três anos, aquele im-
prestável do seu irmão nunca 

nos deu nem um centavo!

ENCONTRO
Dois conhecidos se encon-
tram depois de muito tempo:
— O senhor é parente do Sr. 
José, não é?
— Sou, mas um parente um 

pouco afastado.
— Então, o que ele é do se-
nhor mesmo?
— É meu irmão.
— E você chama isso de pa-
rente afastado?
— É que, entre nós, há mais 
13 irmãos.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Pombagira Dona Figueira.
MENSAGEM:
Dona Figueira vem trazendo 
muita sorte e boas noticias 
no dia de hoje. O dia será 
bem produtivo e de grande 
importância nas decisões 
profissionais. Cuidado com 
a inveja alheia.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Dona Figueira.
CORES:
Roxo, preto e dourado.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para tirar mau-olhado e in-
veja com a ajuda da Dona Fi-
gueira, passe pelo corpo 13 
velas roxas, 13 folhas de ven-
ce demanda e um galho de 
arruda. Passe tudo pelo cor-
po varrendo tudo de ruim, 

pedindo a Figueira que toda 
inveja e olho-grande sejam 
removidos. Embrulhe tudo 
em um pano roxo e pendure 
nos galhos de uma figueira.

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

 LBom dia para focar no em-
prego e nas tarefas propostas 
pelos chefes. Poderá, inclusive, 
pensar em novas estratégias 
no trabalho. Novo interesse 
amoroso deve surgir.
Números da sorte: 25, 43 e 97.

 LOs astros ajudam a se organi-
zar e se concentrar no campo 
profissional. Pode receber um 
bom retorno financeiro se usar 
a sua criatividade no serviço. 
As parcerias serão bem-vindas. 
Números da sorte: 71, 35 e 98.

 LEleja prioridades para tornar 
o dia bem produtivo. Se tem 
alguma questão difícil para re-
solver, não adie esse enfrenta-
mento. Romance estimulado, 
faça de tudo para ter prazer. 
Números da sorte: 27, 45 e 63.
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