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PILOTO DE BUSÃO PERDE A LINHA

MOTORISTA
DÁ FACADA EM
PASSAGEIRO
SEM MÁSCARA
Vítima de 31 anos teria se negado a usar a proteção no itinerário
Apolo III x Fazenda dos Mineiros. Perfuração atingiu o abdômen

ANITTA FALA
DO PERFUME
NA PEPECA
E NA PORTA
DOS FUNDOS
SE LIGA!
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SE FEDEU
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A QUE PONTO CHEGAMOS

E
VAI QU
É TUA,
CENI!

FORTALEZA / DIVULGAÇÃO

Nação Rubro-Negra
já sabia que o time
estava uma meleca
e torceu o nariz pro
‘dometido’ Torrent.
Pra respirar novos
ares, nada melhor
que um técnico de
faro aguçado para
as vitórias

JJ ferrou
geral junto
na pirâmide
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO
CARTA DO LEITOR

JORNALEIRO JORNALISTA
L TENHO 53 anos e
sou jornaleiro há 40.
Antes de ser jornaleiro,estudava.Na minha
profissão, gosto do
contato com o público
e das amizades que
façoMoro na Penha,
torço pelo Fluminense e, nas horas vagas,
gosto de ir ao cinema.
No MEIA HORA,gosto de ler o caderno de
esportes.

DEULY
ZERIBINATI —
Penha

Lâmpada queimada Tiros frequentes
em Honório Gurgel em Costa Barros
Na Rua Pedro Labatut, em frente
ao número 290, em Honório Gurgel, tem um poste que continua
com a lâmpada queimada há mais
de um mês! A Rio Luz precisa tomar providências e efetuar a troca
da lâmpada! A noite o local fica
muito escuro, um absurdo!
Joel Cella
Por e-mail

L

Faço um apelo à Policia Militar e
ao 9ºBPM de Rocha Miranda para
policiar o bairro de Bento Ribeiro, principalmente na Rua Gita. É
impressionante a quantidade de
arrastões e assaltos à mão armada durante o dia.
Anônimo
Bento Ribeiro

O QUE BOMBA

INDICADORES

NA INTERNET
CANDIDATO
INVESTIGADO
POR LIGAÇÃO COM MILÍCIA
PÁGINA 3

MOTORISTA DE ÔNIBUS ESFAQUEIA PASSAGEIRO
PÁGINA 4

POUPANÇA: 0,1159 %
(HOJE)
DÓLAR: R$ 5,39 (C);
R$ 5,391 (V)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045

FLA QUER ROGÉRIO CENI
PÁGINA 8
Leia mais no site www.meiahora.com

Na Travessa do triunfo, em Sepetiba,
é uma bagunça total, principalmente
à noite. Após as 19h, as pessoas gritam muito e falam palavrões. Moradores que precisam acordar cedo para
trabalhar não conseguem paz para
dormir. Muita falta de respeito, não
estamos mais suportando!
Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

L

Arrastões e assaltos Agendamento da
Falta iluminação na
em Bento Ribeiro
biometria sem vagas Cidade de Deus
L

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

Costa Barros tem tiroteio quase todos os dias. Está ficando inviável de morar neste lugar. As
pessoas que vivem lá estão com
medo de sair a qualquer hora temendo ser assaltado ou atingido
por uma bala perdida. Cadê o
policiamento?
Anônimo
Costa Barros
L

Bagunça total em
via de Sepetiba

SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Morador de Campo Grande tenta há mais de um mês agendar o
cadastramento da biometria pelo
site do TRE-RJ, mas nunca há vaga
disponível. A consulta é feita semanalmente nos dias indicados
pelo site e nada.
Maria Fernanda Luz
Por e-mail

L

CADÊ VOCÊ
THALES
HENRIQUE
PEREIRA
DE MELO
tem atualmente 22
anos. Ele
desapareceu
em 05 de
novembro de
2014, em Campo Grande (Zona Oeste
do Rio), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

A Rua Jeremias, na Cidade de
Deus, está praticamente sem luz.
Os postes de iluminação estão
todos queimados e à noite fica
um breu. Isso infelizmente acaba
facilitando a ação dos bandidos
na região. Alô, Rio Luz!
Anônimo
Cidade de Deus

L
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POLÍCIA
L EM MAGÉ

Milícia na política
Operação prende chefe de milícia e busca o vereador candidato a prefeito
vereador e PM reformado André Antônio Lopes,
conhecido como Sargento Lopes (PSD), foi alvo de busca e apreensão da Polícia Civil na
manhã desta segunda-feira, em
Magé. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se Sargento Lopes, que é candidato a prefeito no município
da Baixada Fluminense, usava a
força política e seu cargo de policial para facilitar a ação de uma
milícia que atua há mais de três
anos no bairro Suruí.
Pelas redes sociais, Lopes negou fazer parte de milícia e disse
correr risco de vida.“”Não tenho
nada de ilegal na minha casa, não
pertenço à milícia e muito menos a um grupo de extermínio.
Há duas formas de parar o Sargento Lopes: uma é a bala, que
já estamos esperando por um
atentado a qualquer momento.
A outra é usando a justiça, como
fizeram hoje. Colocaram minha
família dentro da política”, disse em vídeo. No fim de outubro,
Renata Castro, cabo eleitoral da
da família Cozzolino, foi morta
a tiros em Magé, dias após denunciar ameaças. A investigação atual não tem relação com
o assassinato.
O filho de Lopes, conhecido
como Andrezinho, é PM da ativa
e também foi alvo de buscas. Ele
é suspeito de agir dentro da corporação para apoiar as atividades da milícia. Com a apreensão
de celulares, a polícia espera esclarecer as funções de pai e filho.
“Existe forte vínculo entre o
Sargento Lopes e o grupo criminoso. E o Andrezinho facilitava
algumas ações do grupo usando
sua função”, diz Moysés Santana, titular da DHC, que investiga a milícia há mais de um ano.

DANIEL CASTELLO BRANCO
REPROD DUÇÃO DE VÍDEO

O

Armas
apreendidas
Segundo Fábio Corrêa, promotor do Ministério Público do Rio (MPRJ), o grupo de
André Careca praticava “atividades típicas de milícia” em
alguns bairros de Magé, principalmente em Suruí. Faziam
parte do controle a venda de
água, gás, cestas básicas, TV a
cabo clandestina e cigarro. Segundo Corrêa, foi encontrado
até “a existência de um possível prostíbulo de administração do grupo”.
Na ação que prendeu nove
pessoas, agentes apreenderam
quatro pistolas e um revólver,
além de facas, celulares, dinheiro e um carro de luxo.

L

Assassinatos e
torturas
O Ministério Público do Rio
(MPRJ), por meio do Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), também foi responsável pela operação com a
Polícia Civil de ontem em Magé. O MP afirmou que a milícia
“possui dimensões consideráveis, atuando de forma setorizada, e instalando verdadeiro regime de terror em alguns
bairros do município de Magé”.
“As investigações apontam que
os integrantes figuram como
autores de homicídios e torturas ocorridos na região, com o
intuito de ‘manter a ordem’ e
impor seu domínio territorial”.

L

Apontado como líder da milícia, André Careca foi preso. Sargento Lopes (detalhe) negou acusações

Milícia matou pelo menos 15 pessoas em 8 meses
L Além dos 29 mandados de
busca e apreensão, dez mandados de prisão foram expedidos
e nove deles foram cumpridos.
O principal contra André Cosme da Costa, o André Careca,
apontado como líder da milícia
de Magé. Ele foi encontrado em
casa, uma residência de certo
luxo, com piscina e carro no-

vo na garagem. Com a chegada
da polícia, o miliciano chegou
a jogar uma arma em cima do
telhado. Com André Careca foram aprenedidos uma pistola,
um taco de basebol, roupas camufladas e dinheiro.
O delegado Moysés Santana afirmou que cerca 15 homicídios ocorreram a mando da

milícia de André Careca nos últimos oito meses.“É uma organização criminosa muito violenta. A investigação começou
após muitos homicídios”. Segundo o delegado, muitos assassinatos e torturas, principalmente contra usuários de
drogas e traficantes, aconteceram em plena luz do dia.
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POLÍCIA
L SÃO GONÇALO

L BELFORD ROXO
DIVULGAÇÃO

Três mortos
em baile funk
Vídeo mostra ginásio do Esporte
Club Sueca destruído após evento

Marcas de sangue ficaram espalhadas no assento do motorista, volante e painel do ônibus

Briga e facada
por máscara
Passageiro atacado por motorista dentro do busão
Polícia Civil investiga
um caso de discussão
dentro de um ônibus
de passageiros que terminou
com uma pessoa esfaqueada,
na noite de domingo, em São
Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo informações, a
vítima havia se negado a usar a
máscara de proteção. O autor
da facada é o motorista do ônibus da empresa Tanguá, que faz
itinerário Apóllo III x Fazenda
dos Mineiros, e está foragido.
Rafael de Assis Silva, 31
anos, está internado em estado grave no Hospital Estadual
Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. Segundo a direção do hospital, o estado de
saúde dele é considerado grave
e inspira cuidados. A perfuração atingiu o abdômen e ele está em coma induzido, respiran-

A

do com a ajuda de aparelhos.
Na manhã de ontem, o pai
de Rafael esteve no hospital para ter noticiais. Ele lamentou
o episódio e pediu por justiça.

HOMEM TERIA
SE RECUSADO A
USAR MÁSCARA
DE PROTEÇÃO
AO EMBARCAR
“O que um motorista profissional fazia com uma faca
dentro de um ônibus? Ainda
não sabemos o que vai acontecer com o meu filho. Ele operou o estômago”, disse.
A Expresso Tanguá lamentou o episódio e disse que re-

pudia qualquer ato de violência. Por meio de nota, a
empresa disse que “está à disposição para colaborar tão logo seja acionada pela equipe
de investigação da polícia”.
Um funcionário da empresa foi enviado ao hospital para
acompanhar o estado de saúde
do passageiro ferido.
Em nota a Polícia Civil disse
que testemunhas foram ouvidas na noite do crime. O motorista está foragido. O caso é
investigado pela 74ª DP (Alcântara). A polícia analisa imagens das câmeras de segurança.
A Polícia Militar informou que policiais do 7º BPM
foram acionados para uma
ocorrência de lesão corporal
dentro de um coletivo, ocorrida na na Rua Alfredo Backer,
no bairro Alcântara.

Sangue, pedaços de madeira,
cadeiras e cápsulas de bala. O cenário em frente ao Esporte Club
Sueca era de terror um dia após
a pancadaria durante um baile
funk de corredor no Jardim Redentor, em Belford Roxo. Três
pessoas morreram durante um
tiroteio no lado de fora do ginásio. Entre elas, Eduardo Octávio,
conhecido como Dudu da Guarda e Rato, frequentador antigo
de bailes funk.
Em vídeo enviado ao Whatsapp do MEIA HORA, é possível
ver uma poça de sangue na Rua
Péricles, onde fica o clube.
A Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense (DHBF)
investiga as mortes. Segundo testemunhas, os tiros foram disparos de membros do ‘Lado A’, que
tentavam avançar sobre o ‘Lado

B’, grupo no qual Dudu da Guarda pertencia.
Em nota, a secretaria municipal de Saúde de São João de Meriti informou que“quatro homens
deram entrada na UPA de Jardim
Íris com ferimentos por arma de
fogo” na noite de sábado.
“Destes, dois foram a óbito,
um foi transferido para o hospital de Saracuruna com quadro
de saúde estável e o quarto fugiu
da unidade após atendimento.
Em seguida, pouco mais de 1h
da manhã de domingo, outros
dois homens, também feridos
por disparos de arma de fogo,
chegaram à unidade, um deles
foi transferido para o hospital de
Saracuruna com quadro de saúde estável e o outro também faleceu”. Os nomes das outras duas
vítimas não foram divulgados.
REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Vídeo flagra a pancadaria entre grupos no Esporte Club Sueca
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POLÍCIA
L MORADOR DE IPANEMA

L MAIS DE 3 MIL PERDERAM DINHEIRO
DIVULGAÇÃO

Crucifixo de madeira foi
usado para dar golpes
na cabeça da vítima

Acusado de
dar surra tá
na tranca
Espancador da Zona Sul
agrediu homem com crucifixo
m homem conhecido
como “Espancador da
Zona Sul” foi preso por
policiais da 14ª DP (Leblon) no
sábado. Contra ele havia um
mandado de prisão temporária expedido pela justiça por
tentativa de homicídio qualificado. O acusado, juntamente com mais dois indivíduos,
agrediu de forma violenta um
homem, desferindo-lhe golpes
na cabeça com um crucifixo de
madeira de 70 cm x 10 cm.
O “Espancador da Zona
Sul” também responde a três
inquéritos por ameaça, outro
por tentativa de homicídio à
paulada na Praia de Ipanema,
três inquéritos por lesão corporal e mais dois inquéritos
por dano. Morador de Ipanema, o homem foi encontrado
em um matagal próximo à ca-

U

sa de sua família no Jardim Primavera, em Duque de Caxias.
A ficha corrida do acusado,
com várias anotações criminais
por espancamento, fez com que
a polícia o indiciasse por tentativa de homicídio. Para a polícia, a

INQUÉRITOS
POR TENTATIVA
DE HOMICÍDIO
E LESÃO
CORPORAL
violência dos reiterados atos de
agressão comprova a consciência
de que poderia levar as vítimas à
morte.O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário onde
ficará à disposição da Justiça.

Tua pirâmide caiu, JJ!
Jonas Jaimovick foi preso ontem na Barra da Tijuca
Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF)
prenderam, na manhã de ontem, o dono da JJ Invest, apontado como o maior operador
do esquema de pirâmides do
país. Jonas Jaimovick foi preso na Barra da Tijuca, na Zona
Oeste do Rio.
Segundo as investigações, o
esquema causou um prejuízo
de R$ 170 milhões a mais de
3 mil vítimas. Além de Jonas,
oito pessoas foram indiciadas
por suspeita de obtenção de lucro com o esquema. Os suspeitos prometiam aos investidores
lucro de 10% a 15% mensais.
A JJ Invest ficou conhecida
por patrocinar times de futebol
e após alguns artistas e ex-jogadores investirem na pirâmide e
perderem dinheiro.
Jonas responde mais de 30
inquéritos somente no Rio
de Janeiro, mas há processos

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

Jonas Jaimovick causou prejuízo de R$ 170 milhões a vítimas

contra ele em São Paulo, Maranhão, Recife e Ceará, e ações
na esfera cível pedindo ressarcimento a Jonas e à JJ In-

vest. Estima-se que em todo o
país existam mais de 3 mil vítimas, algumas com prejuízo de
mais de R$ 1 milhão.

RAPIDINHA...

Operação contra desvios na Saúde de Arraial
L A Polícia Civil realizou ontem
a Operação“No fio do Bigode”
contra desvios e fraudes na área
da Saúde de Arraial do Cabo,
na Região dos Lagos. Segundo

as investigações da polícia, uma
das empresas investigadas recebeu verbas públicas por mais
de um ano, mesmo sem ter
contrato assinado com a pre-

feitura. A Justiça expediu 12
mandados de busca e apreensão em cinco cidades: Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Búzios,
Saquarema e São José de Ubá.
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GERAL
L NO SÁBADO

Mais unidades abertas
Detran vai reabrir 23 postos, com oito mil vagas para serviços de habilitação
Detran-RJ vai reabrir
mais 23 unidades, que
vão oferecer oito mil vagas para serviços de habilitação,
no próximo sábado. Entre os serviços disponíveis estão a renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
adição e mudança de categoria,
troca da permissão pela definitiva e alteração de dados, com inclusão de atividade remunerada.
Até o fim do mês, o Detran
pretende reabrir todas as 98
unidades de habilitação do estado. Neste sábado, os postos
reabertos foram distribuídos
em seis bairros da capital e em
outras 12 cidades espalhadas
pelo estado. A cada semana de
novembro, sempre cumprindo
os protocolos de saúde da pandemia do coronavírus, outros
postos serão reabertos.
Os postos que reabrirão no
próximo sábado são: Cantagalo,
Centro, Guadalupe (Shopping
Guadalupe), Ilha do Governador, Irajá (Shopping Via Brasil),
Sulacap Shopping, Magé, Mesquita, Paracambi, Rio Bonito,
São Gonçalo (Neves), Araruama, Barra do Piraí, Barra Man-

O

DIVULGAÇÃO

sa, Bom Jesus de Itabapoana,
Itaguaí, Itaocara, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Resende, Teresópolis e Vassouras.
Os serviços do Detran ainda
precisam de agendamento, tanto nos mutirões quanto nos dias
úteis, para evitar aglomeração
nos postos. O agendamento é feito sempre pelos telefones 34604040, 3460-4041 e 3460-4042 ou

É PRECISO
FAZER O
AGENDAMENTO
PELO TELEFONE
OU INTERNET
pelo site www.detran.rj.gov.br.
O agendamento para o mutirão
abre sempre às quintas-feiras.
É importante não levar
acompanhante para os postos,
a não ser que seja extremamente necessário para o usuário do
serviço. Durante a semana, as
unidades funcionam das 8h às
17h. Nos sábados, dia dos mutirões, os trabalhos começam às
10h e terminam às 17h.

As 23 unidades do Detran reabertas ficam em seis bairros da capital e em outras 12 cidades

CARRETA TOMBA NA AVENIDA BRASIL

RAPIDINHA...

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

UMA CARRETA tombou na
Avenida Brasil, na altura do Caju,
no fim da madrugada de ontem.
Um homem e uma mulher ficaram feridos. Eles foram levados
pelo Corpo de Bombeiros para o
Hospital Souza Aguiar, no Centro. Duas faixas da pista central,
no sentido Centro, e uma faixa
da pista central, em direção à
Zona Oeste, foram fechadas. O
trânsito ficou lento na região.

L

Preso em Padre Miguel
L A Polícia Civil prendeu
um homem suspeito de
homicídio, organização
criminosa, estelionato e
circulação de moeda falsa. Ubiratan Azevedo Silva, de 59 anos, foi preso
ao tentar escapar da prisão em uma casa em Padre Miguel, na Zona Oeste

do Rio, na tarde de ontem. Contra o suspeito,
havia dois mandados de
prisão por falsificação de
moeda. Além disso, Ubiratan já tinha sido acusado
de estelionatos, falsificação de documentos e moeda em 1986, em Paranaíba,
no Mato Grosso do Sul.
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GERAL
L DOMINGO É DIA DE VOTAR

L TESTOU POSITIVO
LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Pezão internado
com coronavírus
Ex-governador sem previsão de alta

A distribuição de propaganda eleitoral no dia da votação é proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral

O ex-governador do Rio
Luiz Fernando Pezão está internado desde domingo em
um hospital no Rio de Janeiro
após alegar dificuldades para
respirar. O ex-governador tetou positivo para a Covid-19.
De acordo com nota da
Unimed, o ex-governador do
Rio “encontra-se internado
em leito não intensivo, com
quadro estável”, e não tem
previsão de alta.
Preso em novembro de

2018, quando ainda governava o estado, sob acusação
de recebimento de propina,
Pezão utiliza tornozeleira
eletrônica desde quando foi
solto em 2019.
A retirada do equipamento
foi discutida, mas ele permaneceu com a tornozeleira, utilizada para monitoramento,
já que Luiz Fernando Pezão
não pode sair de Piraí, munícipio do Rio de Janeiro sem
autorização da Justiça.

Boca de urna:
risco na pandemia Witzel volta
L GOVERNADOR AFASTADO

TRE vai reprimir a prática, que é crime eleitoral

C

onsiderada crime eleitoral, a distribuição de
propaganda política
no dia da eleição (a chamada “boca de urna”) ganha aspecto assustador em 2020, na
eleição que acontecerá em
plena pandemia. Mesmo com
a proibição, costumeiramente, eleitores são abordados por
propagandistas a caminho de
suas zonas eleitorais, o que representa perigo neste ano, por
causa do risco de contaminação com o coronavírus.
O juiz Luiz Márcio Pereira, coordenador da fiscalização da propaganda eleitoral
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) explic as medidas que serão tomadas para a
eleição do dia 15.
Segundo Pereira, não haverá
uma força-tarefa para coibir a

boca-de urna. “Toda a eleição
mobiliza a fiscalização da Justiça Eleitoral, as forças de segurança federais e estaduais e o
Ministério Público, sendo disponibilizados à população vá-

USO DE
MÁSCARA SERÁ
OBRIGATÓRIO
NOS LOCAIS DE
VOTAÇÃO
rios canais para denúncia. Não
há sentido na criação de uma
força-tarefa, mas sim centralizar esforços na observância das
medidas sanitárias”.
O juiz não acredita que o
medo de aglomerações impe-

ça o eleitor de votar. “Ninguém
deixará de votar por eventual
ocorrência da boca de urna. A
conscientização do eleitor sobre a importância do voto livre
é fundamental para o resguardo da democracia”, afirma.
O juiz explica que o TRE do
Rio tem um setor de inteligência que colabora ocm as forças
de segurança. “Trabalhamos
desde o começo do ano no
combate aos ilícitos, à desinformação e ao constrangimento aos eleitores. A participação
do cidadão é sempre decisiva
para reverter esse quadro de
ofensa ao processo eleitoral.
Pereira lembra que o uso de
máscara é obrigatório e ser á
exigido pelos mesários, que
podem pedir que o eleitor baixe a máscara rapidamente para
se identificar.

para o Grajaú
Desocupou o Palácio Laranjeiras
O governador afastado Wilson Witzel (PSC) deixou o Palácio Laranjeiras, na Zona Sul, e
já está morando com a família
na residência do Grajaú, na Zona Norte. A informação foi confirmada pelo partido de Witzel,
que emitiu uma nota.
“Witzel informa que durante todo o período em que ocupou o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do

Rio de Janeiro, ele o fez seguindo orientações da segurança,
em razão do deslocamento, pela
proximidade à sede do Governo
do Estado, o Palácio Guanabara. Mas jamais deixou de, eventualmente, estar em sua casa, no
Grajaú”, frisa o comunicado.
Na quinta, o Tribunal Especial Misto decidiu que o processo de impeachment do governador segue seu rito.
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GERAL
L ‘SEISCENTÃO’

A BOA TÁ COM O
Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

da

Vaga

São 887 vagas de emprego
Para quem está à procura de
uma oportunidade de emprego
para retornar ao mercado de trabalho, a Prefeitura do Rio e a Comunidade Católica Gerando Vidas estão com vagas abertas esta
semana. São 887 vagas e as maiores chances são para os setores de
comércio e serviço.
A Comunidade Católica Gerando Vidas, por exemplo, oferece 602 oportunidades de emprego. Há chances para os cargos de
auxiliar de loja, operador de loja,
vendedor, operador de caixa, recepcionista,padeiro,dedetizador,
motorista e atendente.
Para se inscrever em uma das
vagas oferecidas, o interessado
precisar ficar de olho na página
do Facebook da Comunidade
Gerando Vidas (www.facebook.
com/sougerandovidas). É por lá
que eles publicam com um dia de
antecedência o link de inscrição.
O primeiro contato é através de
e-mail ou WhatsApp para só assim ser encaminhado para uma
entrevista presencial.
Já a Prefeitura do Rio,por meio
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

DANIEL CASTELO BRANCO

Prazo para
recorrer vai até
segunda-feira

Entre as oportunidades de emprego oferecidas esta semana está para operador de supermercado

(SMDEI), disponibiliza esta semana um total de 285 vagas para
o mercado de trabalho.Até quem
não tem experiência pode se inscrever em busca de uma colocação. Há oportunidades para repositor, motorista de caminhão,
operador de supermercado,auxiliar de loja, eletricista, serralheiro,

entre outras.
Quem estiver no perfil sugerido deve enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com.
Para as vagas destinadas a pessoas
com deficiência,os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com.
As vagas podem expirar e sair

do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou do fim do prazo estipulado pelo empregador.
Não há possibilidade de encaminhamento de pessoas sem deficiência para vagas exclusivas de
pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.

L FEIRÃO DA SERASA

Os trabalhadores que tiveram seus auxílios emergenciais
de R$ 600 ou R$ 1.200 (para
mães chefes de família) cancelados por indícios de irregularidades — seja por indicação da
Controladoria-Geral da União
ou do Tribunal de Contas da
União — já podem contestar a
decisão pelo site da Dataprev. O
procedimento está disponível
desde sexta-feira e será permitido até segunda-feira.
Segundo o Ministério da Cidadania, a contestação deve ser
feita somente pela internet. Ninguém deve procurar as agências
da Caixa, as casas lotéricas ou as
unidades de atendimento do Cadastro Único para pedir a revisão
do cancelamento.Após a reanálise dos dados, caso a contestação
seja aprovada, o pagamento será
liberado no mês subsequente ao
pedido de contestação.

RAPIDINHA...

Como limpar o nome por R$ 50
Dívida pode ser quitada com desconto de até 99%. Veja o passo a passo
Até o dia 30, 10 milhões de
dívidas poderão ser quitadas
por apenas R$ 50. É o que prevê o feirão Serasa Limpa Nome, que oferece descontos de
até 99% em mais de 50 empresas parceiras de diversos segmentos. O inadimplente pode
se livrar dos débitos sem sair de
casa, através da internet ou nas
agências dos Correios.

Teve o
auxílio
cancelado?

E quais são os parceiros do
feirão Limpa Nome? Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro,
Nextel, Santander, Vivo, Casas
Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon,
Bradesco, Carrefour, Porto
Seguro, Ativos, Oi, Itapeva,
Anhanguera, Sky, Credsystem,
Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Casas Bahia, Ponto Frio,

Ipanema, Unopar, Hoepers,
Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar,
Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Porto Seguro, Elmo, Tenda, Energisa,
Cetelem, Havan, Elmo, Crefisa,
Havan, MGW Ativos, Energisa,
Quatro Estações, CPFL, RGE,
Light, Nosso Lar, Novo Mun-

do, Koerich, Kredilg e Cemig.
Para renegociar a dívida sem
sair de casa, basta entrar em
contato pelo site www.serasa.
com.br ou aplicativo da Serasa,
digitar o CPF e preencher um
breve cadastro. Também é possível renegociar os débitos pelo
WhatsApp (11-99575-2096 ou
11-98870-7025) ou pela central 0800-591-1222.

Vacina é
90% eficaz
L O laboratório farmacêutico Pfizer anunciou ontem
que sua vacina contra a Covid-19 é 90% eficaz,de acordo com a primeira análise
intermediária do teste de fase 3, a última etapa antes do
pedido formal de homologação.Essa eficácia de proteção contra o coronavírus foi
alcançada sete dias depois
da segunda dose da vacina e
28 dias após a primeira.
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Sinal verde pro Mengão
Rubro-Negro tenta liberação de Rogério Ceni junto ao Fortaleza de forma pacífica
espanhol Domènec Torrent, de 58 anos não resistiu a pressão após as duas
goleadas sofridas nos últimos jogos (São Paulo 4 a 1 eAtlético-MG
4 a 0) e foi demitido ontem após
26 jogos no comando técnico do
Rubro-Negro.Contratado no fim
de julho, acumulou 15 vitórias, 5
empates e 6 derrotas (aproveitamento de 63,8%).O favorito para
substituí-lo é Rogério Ceni, atual
treinador do Fortaleza.Apesar de
ter dado sinal verde para o Mais
Querido avançar nas negociações,
o ex-goleiro de 47 anos deixou claro que não sairá em litígio com o
clube cearense.
As negociações serão conduzidas pelo vice de futebol Marcos
Braz. Rogério tem contrato com
o Fortaleza até fevereiro. A multa
rescisória é de R$ 1 milhão, o que
não é problema para o Flamengo.
Campeão da Copa do Brasil (1990) e bi brasileiro (1987
e 92) como ponta-esquerda do
Flamengo, Zinho afirmou que
a contratação de Dome foi um
erro da diretoria após a saída
do português Jorge Jesus para
o Benfica-POR.

O

A MULTA
RESCISÓRIA DO
EX-GOLEIRO COM
OS CEARENSES É
DE R$ 1 MILHÃO
canais Disney. “Faltou uma convicção para ter certeza que era ele
que tinha que assumir o Flamengo naquele momento. A falta de
didática ou de entender a melhor
forma de colocar esse elenco para
jogar tornou o Flamengo vulnerável,e aí aconteceu tudo que estamos vendo hoje”,encerrou Zinho.

Domènec: ‘Obrigado, Nação’
Na manhã de ontem, Domènec Torrent comandou o treinamento do Flamengo no
Ninho do Urubu para os jogadores que não começaram
a partida do Mineirão. No início da tarde, após a demissão,
usou as redes sociais para se
despedir do clube. “Como já é
de conhecimento público, hoje (segunda-feira) deixei de ser
treinador do Flamengo. Quero
agradecer aos jogadores por-

L

DIVULGAÇÃO/FORTALEZA

“A direção do Flamengo errou
em trazer o Dome, que não era a
primeira opção para substituir o
Jorge. Nada contra ele! Tem conhecimento, foi um bom auxiliar
de Guardiola e pode ser um grande treinador. A cobrança no Flamengo é maior.Não existe tempo.
Às vezes, a paciência é um pouco
maior, mas, no caso dele, foram
menos de 100 dias de trabalho”,
disse Zinho, comentarista dos

que com eles compartilhamos
muitas horas de trabalho, alegrias das vitórias, as dores das
derrotas. Agradeço também o
clube, médicos, preparadores,
pessoal de staff, Marcos Braz
e demais dirigentes do clube.
Meu agradecimento em especial a esta grande torcida. Obrigado, Nação Rubro-Negra! Vocês ficarão pra sempre em meu
coração! Um grande abraço!”,
escreveu no Instagram.

O treinador Rogério Ceni faz boa campanha na temporada pelo Fortaleza, 11º colocado no Brasileiro

Técnico do sub-20 assume diante do São Paulo
L Para o ex-volante Vampeta,
que em 2001 polemizou com
a frase “o Flamengo finge que
paga e eu finjo que jogo”, afirmou ontem que a chegada do
treinador seria uma boa para
a equipe rubro-negra, já que
os jogadores do elenco o respeitariam. “Eu acho que o Ceni seria uma boa. Bagagem ele
tem! Gabigol, Everton Ribeiro,
Bruno Henrique, os caras vão
olhar para ele e vão respeitar,

porque nenhum deles têm o
currículo igual ao do Rogério”,
disse à Jovem Pan o campeão
mundial pela Seleção em 2002.
“Há sete meses, o Rogério
Ceni era visto de outra maneira. Hoje, qualquer torcedor aceita o Rogério e não o
vê somente como ídolo do São
Paulo. As torcidas o respeitam
mais. Como treinador, o Brasil todo elogia ele. Então, não
é mais um ex-atleta e ídolo do

São Paulo, mas, sim, um treinador de respeito”, completou.
Amanhã, às 21h30, no Maracanã,pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o
treinador do sub-20 Maurício
Souza assumirá a função à beira
do campo, diante do São Paulo.
Em 2020, ele comandou o time
nas quatro primeiras rodadas do
Cariocão, quando o português
Jorge Jesus e o elenco principal
estavam de férias.
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L COM O APOIO DE ROMÁRIO

‘Leven’ o Vasco a sério!
Primeiro colocado na eleição, Leven Siano ironiza atitudes de chapas derrotadas
rimeiro colocado na tumultuada eleição do Vasco
no sábado, Leven Siano foi
veemente quanto aos desdobramentos em torno da política do
clube.Em entrevista coletiva concedida ontem, na Barra da Tijuca,
Zona Oeste do Rio, o candidato
da chapa‘Somamos’falou sobre a
possibilidade de uma nova eleição
acontecer no sábado, dia 14.
“Para mim a eleição está encerrada,porque eu me recuso a participar de qualquer outra eleição.Se
o resultado for de outra eleição o
vascaíno terá um outro presidente
que não sou eu.Eu aposento nesse
momento da política doVasco.Me
recuso a me desrespeitar e a desrespeitar os associados doVasco”,disse Leven, que emendou:
“Eu não vou me submeter a outra eleição! Eles (os demais candidatos) têm de mostrar o quanto
eles amam oVasco!”,complementou Leven, que ironizou a chapa
‘Sempre Vasco’, que tem cédulas
amarelas, e falou sobre a decisão
do STJ na noite do último sábado.
“O Julio (Brant) já sabia da decisão (judicial) muito antes.Aí falou:‘Vamos melar’. Olha, eles têm
que pedir qual vai ser a música tocada no‘Fantástico’”, disse.
Ao lado do senador federal Romário e de Nilton Maia, eventual
diretor financeiro caso ele seja
eleito, Leven vai pedir hoje ao Superior Tribunal de Justiça (STJ)
a reconsideração da decisão que
suspendeu o pleito no sábado,horas antes do fim da votação.
“Muitos poderão dizer: ‘P...! O
que o Romário está falando? Está
falando m...’. Eu só quero simplesmente afirmar que não foi ilegal
a eleição, não foi sacanagem, foi
dentro das regras do Vasco. Ela foi
vencida pelo Leven Siano. Essa é
a minha opinião, de um cara que
tem carinho e respeito peloVasco”,
afirmou o ex-craque.

REPRODUÇÃO / CANAL LEVEN SIANO 2020

P

Vencedor da eleição em São Januário, Leven Siano vai entrar hoje com pedido de revisão da decisão do STJ, que suspendeu o resultado

Clube iguala a série negativa dos Brasileiros de 2008 e 2015
L Treze de setembro. Essa é a data da última vitória do Vasco no
Campeonato Brasileiro. Um
triunfo por 3 a 2 sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.
No domingo passado, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras,
em São Januário, o time completou nove partidas sem vencer na principal competição
nacional - são sete derrotas e

dois empates - e retornou à zona de rebaixamento com apenas 19 pontos conquistados em
18 partidas disputadas.
Antes da derrota para o Porco, o Vasco perdeu para Coritiba (1 a 0), Atlético-MG (4 a 1),
Bahia (3 a 0), Flamengo (2 a 1),
Internacional (2 a 0) e Corinthians (2 a 1), além de empatar
com Red Bull Bragantino (1 a

1) e Goiás (1 a 1).
Essa é a pior série sem vitórias do Vasco na história do
Brasileirão, igualando as marcas negativas obtidas em 2008
e 2015. Nesses anos, inclusive, a
equipe terminou rebaixada ao
fim da temporada, feito que o
Cruz-Maltino luta para não repetir em 2020.
Em 2008, o time ficou da

22ª rodada até a 30ª sem vencer, conquistando apenas dois
empates nesse período - mesma marca atual. Já na temporada de 2015, a série foi ainda
pior, arrancando apenas um
empate nas nove partidas.
O próximo jogo da equipe comandada por Ricardo Sá Pinto
será disputada no sábado, contra
o Sport, na Ilha do Retiro.
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

Vasco e Botafogo
já fazem cálculos
Clubes cariocas estão na zona de rebaixamento
REGINALDO PIMENTA

O

momento para Botafogo e Vasco no Brasileirão não é nada fácil.
Novamente as equipes cariocas
estão flertando com o rebaixamento. No momento, os dois
clubes estão na zona da degola.
De acordo com cálculos do site
Infobola, do matemático Tristão García, o Cruzmaltino tem
38% e o Alvinegro 42% de risco
de jogarem a Série B em 2021.
Com 20 pontos, o Botafogo corre mais risco de rebaixamento porque tem um jogo
a menos na tabela. Esse compromisso é diante do São Paulo, no Morumbi, pela 18ª rodada, e foi remarcado para o dia 9
de dezembro, às 19h.

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
6º PALMEIRAS

32

20

9

5

6

29

22

7

31

19

8

7

4

26

20

6

28

24

4

ZONA DA SUL-AMERICANA
7º SANTOS

31

20

8

7

5

8º GRÊMIO

30

19

7

9

3

22

17

5

9º SPORT

25

20

7

4

9

19

26

-7

25

20

6

7

7

23

27

-4

10º CORINTHIANS
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

20

20

4

8

8

23

27

-4
-4

16º BRAGANTINO

ZONA DE REBAIXAMENTO

Jogos a menos
Já o Vasco tem dois jogos a
menos. Enquanto o duelo com
o Palmeiras, em São Paulo, pela 1ª rodada, ainda não tem data definida, o confronto com o
Fortaleza, em São Januário, pela 16ª rodada, será disputado
no próximo dia 19, às 19h.
O Vasco de Pikachu e o Botafogo de Victor Luís precisam abrir o olho
Os primeiros times fora do
Z-4 são Coritiba e Bragantino,
que têm a mesma pontuação do
Botafogo e uma partida a mais.
Ou seja, o Glorioso dependeria
apenas do empate diante do São L A goleada sofrida para o Atléti- nense, Grêmio e Palmeiras estão
Paulo para sair da zona da dego- co-MG fez as chances de título do com os mesmos 5% de chances
la, assim como o clube de São Ja- Flamengo despencarem de 24% de título. Santos (3%) e Fortaleza
nuário, caso empate os dois jogos para 14%, de acordo com o Info- (1%) completam a lista. Já os tia menos que tem por fazer.
bola. Agora, quem está com mo- mes com mais chances de dispuEm último lugar, o Goiás vi- ral na matemática é o São Paulo, tar a Libertadores em 2021 são:
ve a situação mais delicada. O que tem três jogos a menos e está São Paulo (76%), Atlético-MG
Esmeraldino já tem 89% de a três pontos da liderança.A equi- (65%), Inter (64%), Flamengo
risco de rebaixamento. Depois pe de Fernando Diniz está com (59%), Fluminense (33%), Grêvem o Athletico-PR com 59%. 31% de chances de campeã, se- mio (32%) e Palmeiras (31%). O
Fora da degola, Bragantino guida do Atlético-MG, com um Vasco ainda aparece com 1%, en(47%) e Coritiba (40%) tam- jogo a menos e 19%, enquanto quanto o Botafogo não tem mais
bém têm alto risco de queda.
o líder Inter tem 17%. Já Flumi- possibilidade.

Chances de título e Libertadores

17º BOTAFOGO

20

19

3

11

5

19

23

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 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.

21ª RODADA

22ª RODADA

SÁBADO

21/11

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

SEGUNDA-FEIRA
CORITIBA

X

BAHIA

18:00

BOTAFOGO

X

BRAGANTINO

20:00

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

BRAGANTINO

X

BAHIA

17:00

FLAMENGO

X

CORITIBA

19:00

ATHLETICO-PR

X

SANTOS

19:00

GOIÁS

X

PALMEIRAS

21:00

SÃO PAULO

X

VASCO

16:00

CEARÁ

X

ATLÉTICO-MG

16:00

22/11

BOTAFOGO

X

FORTALEZA

18:15

INTERNACIONAL

X

FLUMINENSE

18:15

CORINTHIANS

X

GRÊMIO

20:30

X

ATLÉTICO-GO

20:00

23/11
SPORT
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LUCAS MERÇON / DIVULGAÇÃO / FLUMINENSE

Ramón Díaz será
apresentado
Técnico argentino ficará afastado por 10 dias

O

sotaque portenho tomará conta de vez do Botafogo a partir da tarde de hoje, quando o técnico Ramón Díaz
terá o primeiro contato com o grupo de jogadores. Depois, em uma
entrevista coletiva virtual,ele conversará com a imprensa. Feitas as
apresentações,Don Ramón,de 61
anos, ficará fora do Brasil por 10
dias para fazer uma cirurgia.
A nova comissão é que vai
assumir os trabalhos e preparar o time para o próximo
compromisso do Botafogo no
Brasileiro, dia 16, às 20h, contra
o Bragantino, no Niltão. O argentino só deverá estrear à beira do campo diante do Fortaleza, no dia 22, pela 22ª rodada.
Com uma campanha ruim
no Campeonato Brasileiro, o
Alvinegro entrou na zona de
rebaixamento depois da derrota para o Bahia — 1 a 0, gol de
Rodriguinho em pênalti inexistente já nos acréscimos da partida. Da nova comissão, apenas o
auxiliar Osmar Ferreyra esteve
na Arena Fonte Nova para observar o desempenho da equipe.

REPRODUÇÃO

Irritação
Depois de a diretoria alvinegra reclamar da atuação do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes,
responsável pela marcação do
pênalti inexistente contra o Bahia, a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) escalou o mesmo
árbitro para trabalhar no compromisso diante do Massa Bruta. Ele será o assistente 1 do VAR.
O árbitro de campo será o paranaense Rodolpho Toski Marques,
do quadro da Fifa, auxiliado por
Guilherme Dias Camilo (Fifa/
MG) e Ivan Carlos Bohn (PR).
RamónDíazsódeveestrearàbeiradocampodia22,contraoFortaleza

O volante Hudson quer continuar no Flu para a próxima temporada

Fluminense quer
segurar Hudson
Clube das Laranjeiras ainda não
conversou com o São Paulo
Adaptado ao Fluminense
e ao Rio de Janeiro, o volante
Hudson pretende continuar
nas Laranjeiras por mais tempo. Ele, no entanto, está emprestado pelo São Paulo até o
dia 31 de dezembro e as conversas por uma possível renovação sequer começaram.
Com a proximidade da escolha de um novo presidente,
o clube do Morumbi só deve
decidir a questão quando conhecer o seu novo presidente.
A diretoria do Time de
Guerreiros já fez contatos
com a equipe que gerencia a
carreira do volante e deixou
claro que gostaria de mantê
-lo no clube para 2021. Hud-

son é um dos líderes do grupo comandado por Odair
Hellmann e conta com a admiração da comissão técnica
e da diretoria.
O ponto que pesa a favor de
uma continuidade no Fluminense é que Hudson não faz
parte dos planos do São Paulo. O técnico Fernando Diniz,
inclusive, referendou o empréstimo ao Tricolor das Laranjeiras, onde trabalhou no
ano passado. Mas o treinador
não tem seu emprego garantido com o próximo presidente
e por isso todos preferem esperar o resultado das eleições e
a escolha de um novo comandante para o time.
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ESPORTES
L LESÃO NA COXA ESQUERDA

À espera de Neymar
Tite comanda primeiro treino da Seleção, em Teresópolis, ainda sem o camisa 10
LUCAS FIGUEIREDO/CBF

a apresentação dos convocados para os jogos contra Venezuela (sexta-feira,
no Morumbi) e Uruguai (dia 17,
em Montevidéu), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de
2022, no Catar, todos os holofotes
se voltaram ontem para Neymar,
na Granja Comary. Com cinco
cortes na lista original - o recorde
sob o comando de Tite -, o departamento médico da Seleção Brasileira trabalha para ter o camisa 10
em campo diante da Celeste.
Em recuperação da lesão na
coxa esquerda, sofrida no fim de
outubro pelo Paris Saint-Germain-FRA, o atacante iniciou
o tratamento intensivo. Com
Neymar vetado para o confronto
com a Venezuela, Tite comandou
ontem o primeiro treino em Teresópolis para definir o substituto, com 13 dos 23 convocados. O
grupo ficará completo hoje.
Longe da bola e do contato com
os companheiros,Neymar iniciou
sessões de fisioterapia na Granja,
após a reavaliação clínica feita pelo médico Rodrigo Lasmar. Ainda que tenha esperança de contar
com o camisa 10 contra o Uruguai,
Tite convocou na semana passada
mais um atacante: Pedro, do Flamengo, por precaução.

N

Rodrigo Caio (Flamengo),
Éder Militão e Casemiro (Real
Madrid-ESP), Fabinho (Liverpool-ING) e Philippe Coutinho
(Barcelona-ESP) são os nomes
cortados da lista original. Foram
convocados para os lugares deles:
os zagueiros Felipe (Atlético de
Madri-ESP),Diego Carlos (Sevilla-ESP) e os meio-campistasAllan
(Everton-ING), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Lyon-FRA).

O BRASIL VAI
ENFRENTAR
A VENEZUELA,
SEXTA-FEIRA, E O
URUGUAI, DIA 17
Na manhã de ontem, em Teresópolis, se apresentaram os
zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Felipe e Diego Carlos,
os laterais Alex Telles e Renan
Lodi, o volante Allan, o meia
Everton Ribeiro e os atacantes
Pedro e Richarlison.
Já o goleiro Weverton e lateral Gabriel Menino, do Palmeiras, estão na Granja Comary desde domingo.

Thiago Silva: perto do recorde
Com 91 jogos com a Amarelinha, Thiago Silva está a 17 de
superar Lúcio como o zagueiro
que mais vezes defendeu a Seleção Brasileira: 107 vezes. Na
experiência de seus 36 anos, o
camisa 4 crê que o treinador Tite tem peças de qualidade para
suprir as baixas e manter o Brasil com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias - já venceu
Bolívia (5 a 0) e Peru (4 a 2).

L

“As lesões vão acontecer, vão
ter jogadores infectados pela Covid-19 também, e a gente
precisa ter peças para suprir essas ausências. A Seleção Brasileira está muito bem servida quanto a isso. O Tite, nesse sentido,
fica muito tranquilo. Como ele
fala sempre, no radar da Seleção
tem, mais ou menos, 40 ou 50
jogadores que podem ser convocados”, avaliou Thiago Silva.

Longe da bola e do contato com os companheiros, Neymar iniciou sessões de fisioterapia na Granja
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Felipe Melo: até 4 meses fora
L Exames revelaram ontem que
o capitão Felipe Melo, do Palmeiras,fraturou o tornozelo esquerdo durante a vitória sobre
oVasco,por 1 a 0,domingo,em
São Januário. O tempo previsto para recuperação é de três a
quatro meses. A lesão ocorreu
quando Zé Rafael empurrou o
vascaíno Neto Borges,que caiu

em cima da perna esquerda de
Felipe Melo. Logo após a partida, o volante de 37 anos usou
as redes sociais para tentar tranquilizar os torcedores:“Grato a
Deus pelo livramento,poderia
ser muito pior.”O Verdão contratou ontem o zagueiro Alan
Empereur,do HellasVerona,da
Itália, por empréstimo.

ABEL BRAGA se a pr ox imou ontem do acerto com
o Inter-RS, que perdeu o treinador argentino Eduardo

Coudet para o Celta de Vigo, da Espanha. O Colorado
deve receber multa rescisória de quase R$ 10 milhões.

L

BETHÂNIA ABBIS posou de body cavado na praia e exibiu o corpão

no auge dos seus 40 anos. Toda boa, a musa agora planeja seu primeiro ensaio nu para uma revista masculina. “Gosto de provocar,
o ensaio vai ser um escândalo. Quero fotos num clima intimista,
aquela coisa bem próxima mesmo, numa pegada mais delicada
e luxuosa. Vou surpreender e deixar os homens babando”.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

TERÇA-FEIRA, 10.11.2020
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AMIGAS CASCADURA
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

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

CENTRO TAINÁ

Voltei! Branquinha, mignon, 20
anos, liberal, completinha, envolvente. Ambiente confortável.
(30,00) T.99552-7585. Segunda/
Sábado. Rua Álvaro Alvim, Cinelândia. Aceita-se Cartão.

V/TEXTO

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

COROA DONARA

ABAFA ANDRESSA

PINTOR

V/TEXTO

Precisa-se de Pintor automotivo.
Salário à combinar. Rua Ferreira
Pontes, 166 Andaraí Tel: 964841420/ 999540-3535/ 3172-0272
CENTRO

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

ADVOGADO

V/TEXTO

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

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.

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
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!
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.

(R$150,00) Gata sex! quase
mulher, 23 motivos, ativa/ passiva, completa! Atendo homens,
casais. Ambiente luxuoso. T.31294949/ T.99317-1625. Centro.

ADMITE-SE

AREIA

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

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

PINTOR

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

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

R$ 20,00 loiraça, cabelão cintura, parando trânsito, carinhosa,
atraente,
toda quentíssima,
fazendo loucuras, sozinha, ambiente 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/ 984446585 zap/ 99958-0615 zap
www.sttelasehollywood.com.br
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EM ALTA

BABADO

EM BAIXA

Pedro Scooby e Cintia
Dicker se casaram em cerimônia em Portugal.

Léo Stronda é acusado
de gordofobia por modelo plus size.

L

NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com

L

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

CAPA DE REVISTA

PERFUME LÁ!

Titi, a primogênita de Bruno Gagliasso e Giovanna
Ewbank, foi a escolhida para ser a capa de novembro
da Harper’s Bazaar Kids. Esta
é a primeira vez que a menina,
de 7 anos, posa sozinha para
uma revista. “Pare tudo o que
você está fazendo para apreciar minha filha linda”, escreveu o ator nas redes sociais.

L

L Anitta compartilhou, na noite de domingo, no

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

Instagram, algumas revelações íntimas. Dentre
elas, a cantora contou usar diferentes aromas de
um perfume para a região íntima. “Até perfume
de pepeca ela tem”, comentou o amigo Duh Monteiro, que, em seguida, perguntou o motivo: “Por
que você tem perfume de pepeca, amiga?”. A Poderosa teve que explicar que não é qualquer perfume, é algo produzido especialmente para essa
região do corpo. “Não é um simples perfume de
pepeca. É a minha amiga que faz um perfume exclusivo para a pepeca. Pode passar atrás, pode ser
na pepeca e na porta dos fundos”, afirmou Anitta. “É essencial porque, uma vez que você usa esse babado, é muito incrível, porque o cheiro fica
para sempre”, brincou a cantora.

VAI, SARADÃO!
Wesley Safadão arrancou suspiros dos
seus seguidores no
Instagram ao postar
uma foto sem camisa, mostrando o abdômen sarado. Nos
comentários da imagem, famosos e anônimos elogiaram a
boa forma do cantor. “Só imaginei o arcondicionado no 15 e
a gente suando”, escreveu Hugo Gloss.
“Eita! Tá forte”, comentou Sabrina Sato.

L

REPRODUÇÃO DA INTERNET

REPRODUÇÃO DA INTERNET

CASAL
ESTÁ COM
COVID-19

‘MEDO DE
MORRER’
A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais
para contar situação que
passou ao pedir um carro por aplicativo. “Entrei no carro e só depois
vi que o homem que dirigia não era o mesmo da
foto do app. Ele queria
desviar a rota. Parou numa rua deserta. Fiquei
com medo de morrer.”

L

Sabrina Sato contou, nas
redes sociais, que ela e Duda Nagle estão com coronavírus. A apresentadora disse
que os testes dos pais deram
negativo e que espera o resultado da filha do casal, Zoe.
“É com o coração apertado
que venho dividir com vocês
que hoje (ontem) Duda e eu,
infelizmente, testamos positivo para Covid-19. Fomos
L

surpreendidos, porque, desde sempre, tomamos todos
os cuidados, especialmente
por causa dos meus pais, que
são do grupo de risco e estão
com a gente desde o início da
quarentena. Para o nosso alívio, eles testaram negativo e
estão isolados em outro local
para que fiquem seguros. Zoe
também foi testada, estamos
aguardando”, afirmou.

BABADINHO

O CORPO da cantora Vanusa foi velado na Zona Sul de São
Paulo, na manhã de ontem. A cerimônia foi reservada para parentes e amigos. Os filhos da cantora, Aretha Marcos, Rafael
Vannucci e Amanda Marcos, chegaram juntos ao local. O enterro
aconteceu no Cemitério de Congonhas, às 16h. Vanusa morreu
no domingo, de insuficiência respiratória, aos 73 anos, em uma
casa de repouso em Santos, no litoral paulista.

L
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TELEVISÃO
L EX-MUSA DA BANHEIRA CAUSOU

RESUMO DAS NOVELAS

‘Foi muito bom’
Luiza Ambiel fala sobre sua passagem pela ‘Fazenda’
DIVULGAÇÃO

L TÁBATA UCHOA

macoisaninguémpodenegar: Luiza Ambiel fez uma
passagem bombástica por
A Fazenda 12. Ela esteve no centro de grandes confusões e foi uma
das participantes que mais movimentaram o reality show da Record. Eliminada, a modelo conta
que o programa foi uma experiência muito positiva na sua vida.
“Participar de A Fazenda, no
meio de uma pandemia,com a situação em que o nosso país está,
foi muito bom. O retorno de mídia,cachê,merchan,foi tudo muito bom”, comemora Luiza.
A saída da Fazenda foi um momento difícil para a ex-musa da
banheira, que ficou com medo da
rejeição do público.“Quando me
falaram sobre esse negócio de rejeição, eu estava até com medo de
sair na rua. Falei: ‘Vou sair na rua
e será que eu vou apanhar?’. Mas
não foi assim, foi o contrário, as
pessoas me abraçam, me beijam,
me dão muito carinho. Quem já
me conhece entendeu que ali é um

U

Luiza: na torcida por Mirela e Biel

jogo.Quem não me conhece e me
pergunta alguma coisa eu tenho a
maior paciência para conversar.”
Em sua trajetória no reality
show, Luiza se arrepende de algu-

mas atitudes. “Eu me arrependo
de ter chorado muito. Em vez de
falar brava, eu deveria ter falado,
sim, mas tirando onda. Eu trabalho com humor há muitos anos e
ali o meu humor sumiu.”
Nos palcos
Outro arrependimento é a Reunião de Condomínio,que culminou em uma enorme briga entre
Mirela e Raissa.“Eu agi pela raiva
e esse não é um sentimento legal.A
energia da gente cai e não é bom.E
eu teria confiado menos em algumas pessoas, não teria me dedicado tanto para outras.”
E para quem vai a torcida de
Luiza? “Minha ordem de torcida
é Mirela e Biel. Se saírem esses que
eu gosto, aí eu vou torcer para a
Raissa e para o Mateus.”
Em breve, os fãs poderão ver
Luiza nos palcos.Ela vai substituir
Viviane Araújo na comédia Deus
nos Acuda.“Passando essa pandemia, eu tenho uma peça para estrear. O plano é trabalhar muito.
Com essa passagem pela Fazenda,
tudo está muito legal.”

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Tina (foto) não revela sobre sua vida amorosa no Japão e Ellen fica magoada. Roney tenta reunir os
antigos integrantes do seu grupo musical. Keyla recruta
K1 para ajudá-la a organizar as roupas do seu brechó.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Alberto (foto) espera Cassiano e Ester
deixarem a cabana. Guiomar se assusta com o descontrole
de Alberto. Samuca conta para Cassiano que Alberto o
chamou de contrabandista. Marizé não aceita o presente
de Hélio. Nicole convida Guiomar para produzir um desfile.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Beto beija Tancinha (foto), que fica incomodada. Felipe tenta ajudar Shirlei, mas a moça vai embora.
Tamara é expulsa da casa de show. Apolo faz uma serenata
para Tancinha, que, culpada, não encontra o noivo.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Donatella adverte Ramiro (foto). Depois
de saber a verdade, Poderosa liga para Furacão e Olympia. Ela amanhece entristecida. Miguel se preocupa com
a amada. Tobias marca um encontro com Beto. Fernanda
chega em casa e se depara com Poderosa.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Fernando se apresenta para Junior e o rapaz
trata o médico friamente. Na rua, Tati implora ajuda de
Cícero e diz que não quer ser adotada. Vivi (foto) conta
para Mili que Estevão, que, na verdade, é Cicero, é seu pai.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Bibi decide se aconselhar com Eugênio (foto). Silvana convence Yuri a conversar com ela.
Cândida teme pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza
não conseguem se entender. Bibi vai ao batalhão onde
Jeiza trabalha. Abel conta para Jeiza os planos de Zeca.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA: Oxumarê
MENSAGEM: Oxumarê nos traz
a certeza da fé e a renovação da
vida. Momento de muita sabedoria
e inteligência, principalmente para
lidar com as pessoas, mas também
ótimo momento para impor seus
pensamentos e vontades. Cuidado
com brigas e fofocas. Sorte no
profissional.
SAUDAÇÃO: Arrobô boi
CORES: Amarelo e preto.
ELEMENTOS: Água e terra.
SIMPATIA: Para conseguir um
emprego com a força de Oxumarê,
pegue uma cabaça média, abra ao
meio, coloque dentro 14 moedas, 14
búzios abertos, 14 folhas da fortuna
e bastante purpurina colorida,
enquanto for colocando na cabaça,
vá pedindo a Oxumarê um emprego,
riqueza e prosperidade. Embrulhe
esta cabaça em um pano dourado
e despache na porta de um banco.

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 Há chance de pintar uma reviravolta na carreira. Não deixe
que aborrecimentos causem
conflitos com as pessoas queridas. Deve equilibrar as finanças. Não se afaste do par.
Números da sorte: 46, 19 e 37.

L Para alcançar suas metas, será
preciso se concentrar, principalmente no trabalho. Use a
imaginação e a criatividade.
Cuide da saúde e mantenha
uma alimentação equilibrada.
Números da sorte: 83, 11 e 65.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Use sua energia para encontrar as soluções que necessita.
Pode deixar para trás algo importante do passado. Se está
só, invista em um novo romance, não se prenda a ninguém.
Números da sorte: 56, 02 e 74.

Seu jeito estará mais sonhador e romântico do que de
costume. Assuntos amorosos
do passado poderão retornar
aos seus pensamentos e te incomodar, mas não se abale.
Números da sorte: 57, 84 e 12.
L

Dia favorável para os relacionamentos pessoais, sejam eles
profissionais ou familiares.
Terá disposição para dialogar
com todos à sua volta. Estará
livre para paquerar.
Números da sorte: 31, 04 e 85.
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 Bom dia para canalizar suas
iniciativas em direção às suas
metas. Use sua imaginação
para passar por cima dos obstáculos. Cuide da sua alimentação. Evite brigas conjugais.
Números da sorte: 86, 32 e 68.

SÃO LEÃO MAGNO
São Leão Magno nasceu na Toscana, na Itália, em 395. Entrou
ainda jovem para o seminário. Ao
ser eleito Papa, em 440, teve que
evangelizar e governar a Igreja Católica numa época conturbada do
Império Romano. É considerado um
dos maiores Papas da história da
Igreja e, por isso, mostrou-se digno
de receber o título de ‘Magno’, que
significa Grande, no trabalho e na
santidade. São Leão Magno deixounos este grito: “Toma consciência,
ó cristão, da tua dignidade, já que
participas da natureza divina”. Leão
Magno morreu em 461.

L Hoje, o Sol ajuda a tirar da
gaveta um sonho que você já
tinha abandonado. Afaste os
pensamentos negativos e relaxe. Aposte no romantismo
com a pessoa amada.
Números da sorte: 35, 62 e 89.

de 21 de junho a 22 de julho
L

SANTO DO DIA

FRASE DO DIA

“Um homem não envelhece quando sente paixão.”
(Mikhail Gorbatchov)

L Os astros ajudam a finalizar
um processo em andamento
ou ainda fechar um acordo.
Esqueça o passado e confie na
sua capacidade de superação,
sobretudo no amor.
Números da sorte: 69, 78 e 06.

L Você estará mais sensível
hoje, por isso, decepções do
passado poderão voltar a doer,
elimine-as de vez! É hora de tirar um sonho da gaveta. Mantenha-se concentrado.
Números da sorte: 97, 43 e 52.

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

Os astros anunciam boas novas para seu bolso, mas evite
gastos desnecessários. O dia
será gostoso ao lado do par e
da família. Tire um tempo para
ouvir as reivindicações deles.
Números da sorte: 35, 62 e 26.
L

Com criatividade, conseguirá
elaborar uma solução para superar obstáculos que atrapalham o seu caminho. Livre-se
do que perturba seu sono, tenha pulso firme nas decisões!
Números da sorte: 81, 45 e 27.

A carreira estará favorecida e
problemas difíceis podem ter
solução, seja um acordo ou um
novo emprego. Pode retomar
um sonho engavetado ou
reencontrar um antigo amor.
Números da sorte: 55, 82 e 10.

ainda está no banheiro!”

não vou por três motivos: estou morto de sono, detesto
aquele colégio e não aguento mais os professores.
— Mas você tem que ir, filho.
E por três motivos: você tem
um dever a cumprir, já tem 45
anos e é o diretor do colégio!

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
NA AULA
Na aula de religião, a professora decidiu fazer uma pergunta aos seus alunos:
— Pedrinho, onde Deus está?
— No céu.
— Muito bem.
Depois a professora pergun-

tou à Mariazinha:
— Mariazinha, onde Deus
está?
— No nosso coração e no céu.
— Muito bem.
Por fim, a professora decide
perguntar à Joãozinho, que
estava meio distraído:

— Joãozinho, onde Deus
está?
— No banheiro.
— Como assim, no banheiro,
Joãozinho?
— É que, professora, eu estava tomando banho e minha
mãe disse: “Meu Deus, você

OSSOS DO OFÍCIO
De manhã, a mãe bate na
porta do quarto do filho e
vê que ele ainda dorme:
— Filho acorda!
— Hoje não vou a escola. E
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