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Dor de cotovelo dos são-paulinos vai 
virar dor de cabeça, hoje, às 21h30, 
quando o Mengão de Rogério Ceni 

mostrar a sua força no Maraca
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BICHEIRO É MORTO COM 
TIROS DE FUZIL 5.56

 

Cria brilha na 
Taça Free Fire 
das Favelas 

Assalto e tiros 
em shopping 
na Baixada

PÂNICO 4‘TEM QUE 
DEIXAR DE 

SER UM PAÍS 
DE MARICAS’

BOLSONARO 6

Atriz de 15 é 
assediada por 
idosos na web
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CARTA DO LEITOR

Terreno baldio 
preocupa em Caxias

Homens viajam no 
vagão feminino

Conta não entregue 
em Campo Grande

Calçadas em 
péssimo estado

Linhas 880 e 862 
em péssimo estado

Faltam lixeiras em 
ruas do Centro

 L Tem um terreno baldio deixan-
do os moradores preocupados 
na Rua Orlando Teixeira, no bair-
ro Santa Marta, no Parque Bei-
ra-Mar, em Duque de Caxias. O 
lugar não tem muro de proteção 
nem iluminação, e está cheio de 
mato, lixos, ratos e baratas.

 L Falta fiscalização nas estações 
de trem da SuperVia. Peguei o 
ramal Santa Cruz em horário de 
carro feminino e ele estava cheio 
de homens sentados e em pé. 
Cheguei a reclamar com alguns, 
mas ninguém se moveu. Os segu-
ranças das estações nada fizeram.

 L As contas de gás, água e luz não 
chegaram na Estrada do Tingui, 
em Campo Grande e os juros fo-
ram cobrados. Não recebemos 
correspondências há meses, mas 
os cortes sempre ocorrem na re-
gião. Isso é um verdadeiro desca-
so com os moradores.

 L As calçadas da Rua Boa Vista, 
no Alto da Boa Vista, estão muito 
esburacadas, impedindo a pas-
sagem de pedestres. Pessoas que 
passam com carrinho de bebê ou 
cadeiras de roda tem muita difi-
culdade na região.

 L As linhas 880 (Rio das Pedras—
Alvorada) e 862 (Rio das Pe-
dras—Barra Shopping) sempre 
enguiçam. Fora o estado de con-
servação dos carros que é péssi-
mo. A passagem é muito cara, mas 
a qualidade é terrível.

 L As vias do Centro têm pouquís-
simas lixeiras. As pessoas jogam 
lixo no chão e isso entope os buei-
ros. A prefeitura faz tanta cam-
panha para não jogarem lixo no 
chão e até multa, mas não coloca 
lixeiras a disposição.

Fabiano Melo
Por e-mail

Juliana Moura
Por e-mail

Josaf de Paula
Por e-mail

Letícia Leite
Alto da Boa Vista

Fábio Cruz
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anne Lima
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,392(C); 
R$ 5,393 (V)

POUPANÇA: 0,1159 %  
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SALÁRIO MÍNIMO 
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SALÁRIO MÍNIMO 
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 LTENHO 59 anos e 
sou jornaleiro há 48. 
Antes de ser jornalei-
ro, estudava. Na minha 
profissão, gosto do 
contato com o público 
e a da localidade, que 
é tranquila. Moro em 
Nova Iguaçu, torço 
pelo Vasco e, nas horas 
vagas, gosto de cuidar 
das plantas. No MEIA 
HORA, gosto de ler o 
caderno de esportes.

MARCELO 
CHIAPPETTA —

 Nova Iguaçu

THAYNÁ 
GUIMA-
RÃES DA 
SILVA  
tem atual-
mente 21 
anos. Ela de-
sapareceu em 
1º de outubro 
de 2014, no 
bairro de Cavalcanti (Zona Norte do 
Rio), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Contraventor Fernando Iggnácio foi executado no Heli-Rio, no Recreio, ao voltar de Angra dos Reis

LUCIANO BELFORD

Guerra no bicho
Fernando Iggnácio, genro de Castor de Andrade, é executado com tiros na cabeça

 L EMBOSCADA EM HELIPORTO

O 
contraventor Fernando 
Iggnácio, genro de Castor 
de Andrade, foi executa-

do a tiros de fuzil início da tarde 
de ontem em um heliporto no Re-
creio dos Bandeirantes, Zona Oes-
te. Segundo testemunhas, o atira-
dor estava em cima de um muro à 
espera da vítima. Segundo a polí-
cia, os tiros de calibre 5.56 foram 
disparados a cerca de 5 metros de 
distância. Pelo menos dez tiros fo-
ram disparados, cinco atingiram o 
carro do contraventor.

Iggnácio voltava de helicóp-
tero, de Angra dos Reis, na Cos-
ta Verde, quando foi atingido 
na cabeça. A esposa do contra-
ventor estava com ele e conse-
guiu decolar no helicóptero 
após os tiros. A Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
periciou o local. Funcionários 
informaram que o atirador te-
ria acessado um terreno baldio 
ao lado do estacionamento da 
empresa Heli-Rio e atirado a 
curta distância por cima de um 
muro. Ele estaria encapuzado e 
usando arma longa.

Uma testemunha que estava 
na Avenida das Américas con-
tou que ouviu pelo menos dez 
disparos e que os tiros começa-
ram após um helicóptero pou-
sando no local. “Tive que me 
jogar no chão. Não vi nada. Foi 
assustador”, contou.

Parte da rua que dá acesso ao 
heliporto tem um portão que, 
segundo os policiais, têm sinais 
que levam a crer que pode ter 
sido arrombado. Além deste 
portão, a cerca de 150 metros 
ao lado, há outro portão, que 
também estava aberto. Ambos 
os portões dão acesso ao ter-
reno baldio, na Rua 15 de No-
vembro ou Rua Professora Lui-
za Nogueira Gonçalves.

 LFernando Iggnácio travou uma 
luta durante décadas pela heran-
ça de Castor de Andrade, lendá-
rio bicheiro morto em 1997. 
Desde a morte de Castor, o filho 
Paulo Roberto, o sobrinho Ro-
gério de Andrade e o genro tra-
varam uma sangrenta batalha 
pelo espólio da contravenção, 
principalmente o das máquinas 
de caça-níqueis. O filho de Cas-
tor, Paulo Roberto, foi morto em 
1998, e Rogério de Andrade so-
freu diversos atentados nas últi-
mas duas décadas. O mais grave 
em 2010, quando uma bomba 
estourou em seu carro, matando 
seu filhos Rogério, de apenas 17 
anos, que dirigia o veículo.

Pelo espólio 
de Castor

 L Policiais da Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) 
identificaram duas câmeras 
de segurança nos fundos do 
terreno baldio vizinho ao He-
li-Rio, na Avenida das Amé-
ricas, Recreio, onde o contra-
ventor Fernando Iggnácio foi 
morto ontem. O local, de ter-
ra batida e com pouco movi-
mento, foi a provável rota de 
fuga dos assassinos de Iggná-
cio. O atirador teria acessado 
o terreno, que fica ao lado do 
estacionamento da empresa 
e efetuado os disparos à cur-
ta distância por cima de um 
muro. Ele estaria encapuzado 
e usando arma longa.

Câmeras e 
rota de fuga

 LSegundo um homem que disse 
tomar conta do terreno, de pro-
priedade particular, com área to-
tal de 15 mil metros quadrados, 
os bandidos podem ter entrado 
pelo portão da frente, após des-
truir parte dele. “O portão intei-
ro estava intacto na parte da ma-
nhã. Após os tiros, que acredito 
terem sido de fuzil, vim verificar 

e vi que uma parte do portão es-
tava destruída. Pode ter sido por 
onde entraram. Acredito que 
tenham saído pelos fundos do 
terreno e aí pulado o muro dos 
fundos. Pela frente é muito mo-
vimentado e lá atrás, não”, disse.

Parentes de Fernando Iggná-
cio chegaram ao local por volta 
das 16h. Uma mulher se identi-

ficou como irmã da vítima. Mui-
to nervosa, ela chorava. Por volta 
das 17h30, eles deixaram o local 
sem falar com a imprensa.

Por volta das 17h50, os agen-
tes da Delegacia de Homicídios 
retiraram o carro da vítima, um 
Range Rover preto. Havia pelo 
menos cinco marcas de tiro na 
lateral esquerda do veículo.

Atirador teria entrado por portão dos fundos
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POLÍCIA

PF mira esquema 
de falsificação
Bando fazia dinheiro, cartões e documentos caô

 L PRESO NO MORRO DA FÉ

U
ma operação da Polícia 
Federal no Morro da Fé, 
na Penha, terminou com 

um preso. Criminosos ataca-
ram viaturas da PF e houve ti-
roteio. A Operação Zero Lastro 
mira um esquema de falsifica-
ção de diplomas e foi deflagra-
da para cumprimento de man-
dados de busca e apreensão.

As investigações, que tive-
ram início em fevereiro, fo-
ram conduzidas pela Delega-
cia de Polícia Federal em Angra 
dos Reis, na Costa Verde, visan-
do desarticular uma organiza-
ção criminosa que anunciava a 
venda de notas falsas em redes 
sociais. Além disso, os policiais 
identificaram que os crimino-
sos se aproveitaram da pande-
mia Covid-19 para ampliar o 
rol de crimes cometidos. En-
tre as fraudes cometidas estão: 
falsificação e venda de moeda 
falsa, fraudes no auxílio emer-
gencial, fraudes no FGTS, além 
da falsificação de documentos, 
diplomas e cartões de crédito.

Durante as buscas, os poli-
ciais federais encontraram ar-
mazenados em um computa-
dor, uma lista contendo nomes 
e demais dados pessoais das ví-
timas (como CPF e RG), que 
eram vendidos pela internet 
para a prática de fraudes.

O alvo da operação foi pre-
so em flagrante e conduzido 
à Superintendência da PF no 
Rio de Janeiro para a lavratura 
do auto de prisão. O material 
apreendido, dentre eles, um 
computador, dois celulares, 
dinheiro, documentos e car-
tões de crédito falsos, além de 
máquinas de cartões, serão en-
caminhados à perícia técnica.

Alvo da operação foi capturado no Morro da Fé, na Penha

REGINALDO PIMENTA

Criminosos assaltaram 
uma loja de celulares na noi-
te de segunda-feira dentro 
Caxias Shopping, em Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense. Os bandidos, no entan-
to, não conseguiram levar os 
aparelhos roubados. Um se-
gurança foi atingido de ras-
pão durante o assalto, mas foi 
socorrido já recebeu alta. Ele 
prestou depoimento a investi-
gadores da 59ª DP (Duque de 
Caxias). A Polícia Militar che-
gou a cercar o centro comercial, 
mas os bandidos conseguiram 
escapar. Disparos foram regis-
trados no Caxias Shopping às 
22h10, de acordo com registro 
na plataforma Onde Tem Tiro-
teio (OTT).

Imagens gravadas do inte-
rior do shopping por câmeras 
de segurança mostram correria 

e circulação de policiais.
O caso está sendo investi-

gado pela 59ª DP (Duque de 
Caxias). Segundo a Polícia Ci-
vil, parte da carga roubada foi 
recuperada. Ainda de acordo 
com a polícia, testemunhas 
prestaram depoimento na de-
legacia para esclarecer a ação 
dos bandidos. Diligências co-
meçaram a ser realizadas no in-
tuito de  identificar e prender 
os autores do crime.

Por meio de nota, o Caxias 
Shopping esclareceu que, no 
fim da noite de segunda-feira, 
um vigilante ficou levemen-
te ferido, após tentativa de as-
salto a uma das lojas do centro 
comercial. O Caxias Shopping 
informou também que está 
colaborando com as investi-
gações realizadas pela polícia 
para indentificar os bandidos.

Assalto e tiros 
em shopping
Vigilante é ferido por ladrões 

que atacaram loja de celulares

 L DUQUE DE CAXIAS

Vídeo flagra correria dentro do shopping durante o assalto

REPRODUÇÃO/ WHATSAPP MEIA HORA

 L O preso foi indiciado e res-
ponderá pelos crimes de es-
telionato qualificado, moeda 
falsa e associação crimino-
sa. As penas previstas podem 
chegar até 12 anos de reclusão.

A operação foi chamada 
Zero Lastro em alusão à au-
sência de valor das notas e do-
cumentos fraudados. 

Disparos foram ouvidos 
na Penha, altura da Rua Ai-
moré, às 7h38, divulgou a 
plataforma Onde Tem Tiro-
teio (OTT).

A Polícia Militar disse, no 
entanto, que até o momento, 
não tem ocorrência envolven-
do ataque a viaturas da Polí-
cia Federal.

Pena de até 12 anos de prisão
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GERAL

CoronaVac: teste 
segue suspenso
Laudo do IML aponta suicídio do voluntário

 L VACINA DO INSTITUTO BUTANTÃ

A 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (An-
visa) anunciou ontem 

que a suspensão dos testes da 
CoronaVac está mantida. A 
declaração veio após o diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, afirmar que não haveria 
razão para parar os testes. Se-
gundo a Anvisa, foi seguido o 
protocolo para casos de efeitos 
adversos graves não esperados.

Segundo laudo médi-
co emitido pelo Instituto Mé-
dico-Legal (IML), a morte do 
voluntário que causou a para-
lisação dos testes foi decorrente 
de suicídio. O caso foi comuni-
cado como evento adverso gra-
ve não esperado. 

“As informações recebidas 
ontem (segunda) levaram a 
área técnica a paralisar tem-
porariamente os testes da va-
cina CoronaVac. Essa decisão 
não depende de outro aval”, de-
clarou o diretor-presidente da 
Anvisa, Antônio Barra Torres, 
lembrando o caso da vacina de 
Oxford, que também teve estu-
dos paralisados em setembro. 

O gerente-geral de medica-
mentos da agência, Gustavo 
Mendes, reforçou que as infor-
mações recebidas oficialmente 
não foram suficientes para que 
o caso fosse analisado a fundo. 
Por isso, foi realizada uma reu-
nião na manhã de ontem, entre 
representantes da CoronaVac e 
autoridades da Anvisa.

Uma suposta interferência 
política nas decisões em torno 

da vacina também foi questio-
nada. A CoronaVac é motivo 
de confrontos entre o gover-
nador de São Paulo, João Do-
ria, e o presidente Jair Bolso-
naro. O diretor-presidente da 
Anvisa evitou comentar: “Nós 
não tecemos comentários so-
bre questões políticas”, afir-
mou Antônio Barra Torres, que 
é contra-almirante da Marinha 
e aliado do presidente. 

CoronaVac é motivo de confrontos entre João Doria e Jair Bolsonaro

AFP

RAPIDINHA...

Redução na água é adiada
 LA Light informou na noite 

de segunda-feira que adiou a 
manutenção que faria no re-
servatório de Ribeirão das La-
jes, em Piraí, Sul Fluminense. 
Assim, a Cedae (Companhia 
Estadual de Água e Esgoto) 
não precisará reduzir o abas-
tecimento de água em mu-

nicípios do Rio, mantendo a 
distribuição normal à popu-
lação. A redução no abaste-
cimento de água aconteceria 
hoje nos municípios de No-
va Iguaçu, Seropédica, Quei-
mados, Japeri, Engenheiro Pe-
dreira e Paracambi, além de 26 
bairros da capital.

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem que o Brasil 
“tem que deixar de ser um País 
de maricas” e enfrentar a Co-
vid-19. “Tudo agora é pande-
mia, tem que acabar com esse 
negócio, pô. Lamento os mor-
tos, lamento. Todos nós va-
mos morrer um dia, aqui todo 
mundo vai morrer. Não adian-
ta fugir disso, fugir da realidade. 
Tem que deixar de ser um país 
de maricas”, disse em cerimônia 
no Palácio do Planalto.

No Brasil, 5,675 milhões de 
pessoas foram contaminadas 
pelo novo coronavírus, e 162,6 
mil pessoas morreram em de-
corrência da doença.

Países da Europa, que assisti-
ram a um agravamento da situa-
ção no início do ano, voltaram a 
decretar medidas mais rigorosas 
de isolamento diante da segunda 
onda da doença. “Aqui começam 
a amedrontar o povo brasileiro 
com segunda onda. Tem que en-
frentar, é a vida. Temos que en-
frentar, (ter) peito aberto, lu-
tar”, disse Bolsonaro.

O presidente voltou a criticar 
prefeitos e governadores por res-

tringir atividades na fase mais crí-
tica da pandemia e comparou as 
medidas a “coisa de ditadura”.

Bolsonaro citou pesquisas, se-
gundo ele ainda não comprova-
das, que mostrariam que o nú-
mero de mortes por Covid não 
chegam a 20% do total de óbitos 
no país. “Não tem carinho, não 
tem sentimento? Tenho sim, por 
todos que morreram. Mas foi su-
perdimensionado”, criticou.

Bolsonaro:’Um 
país de maricas’
Presidente critica isolamento e 

diz que é preciso ‘peito aberto’

 L ‘TEM QUE DEIXAR DE SER...’

Bolsonaro: ‘Lamento os mortos’

ALAN SANTOS / DIVULGAÇÃO
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GERAL

 L SERVIÇOS ATRASADOS PELA PANDEMIA

Detran agendado
Órgão oferece 200 mil vagas com dia marcado

O 
Detran-RJ oferece 200 
mil vagas no sistema de 
agendamento de servi-

ços. Já é possível marcar os ser-
viços de habilitação para até 15 
dias úteis adiante e de veículos 
para até cinco dias à frente. An-
tes, as marcações eram feitas pa-
ra os dois dias seguintes. 

Na manhã de ontem, a cor-
regedoria do órgão, com apoio 
da Polícia Civil, esteve em en-
dereços de Lucas Hassan Fer-
nandes Coutinho, que apare-
ceu em reportagem do ‘RJ1’, da 
TV Globo, oferecendo “furar a 
fila” do agendamento. Parentes 
dele receberam intimação para 
que ele compareça à delegacia.

Neste ano, 28 pessoas foram 
conduzidas à delegacia após se-
rem investigadas pela Correge-
doria. Cinco delas foram fla-
gradas em duas operações, em 
outubro, nos arredores da sede 
do Detran, no Centro do Rio. 
Outras cinco sindicâncias estão 

em andamento e novas opera-
ções estão previstas.

Mutirões em todo estado

Em nota, o Detran reforça 
que continuará abrindo excep-
cionalmente nos fins de semana 
para mutirões em todo o esta-
do e que já iniciou a última eta-
pa do plano de retomada para 
abrir todas unidades de habilita-
ção que estavam fechadas desde 
o início da pandemia.

“Quatro mutirões foram rea-
lizados, disponibilizando mais de 
11 mil vagas extras. No próximo 
mutirão, sábado, dia 14, 22 unida-
des de habilitação voltam a funcio-
nar e 8 mil pessoas serão atendi-
das. A cada semana de novembro, 
sempre cumprindo os protoco-
los de saúde da pandemia, outros 
postos serão reabertos. Hoje, 340 
postos já estão em funcionamento 
para os serviços de veículos, iden-
tificação e habilitação”, diz parte do 
comunicado do Detran.

DIVULGAÇÃO/ ALEXANDRE SIMONINI

 LEm função da pandemia, foram 
suspensos ou adiados alguns ser-
viços no Detran. As carteiras que 
expiraram após 19 de fevereiro, 
por exemplo, estão com a valida-
de prorrogada por tempo indeter-
minado. Neste período, quem ad-
quiriu veículos será multado por 
não ter feito a Transferência de 
Propriedade, assim como quem 
comprou veículo novo não precisa 
emplacar. No caso do veículo usa-
do, não precisa iniciar o registro 
do novo Certificado de Registro 
do Veículo (CRV). Já o calendá-
rio de licenciamento foi prorro-
gado e o prazo é até 30 de novem-
bro. Quem mudou de endereço 
ou estado não precisa registrar a 
mudança no prazo de 30 dias.

Serviços 
suspensos  
ou adiados

Neste sábado, 22 
unidades de habilitação 

voltam a funcionar
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Morreu na noite de segunda-
feira Djalma de Oliveira, o Djal-
ma Sabiá, presidente de honra e 
um dos fundadores do Salguei-
ro. A causa da morte não foi di-
vulgada. Filho da porta-bandei-
ra, Alzira de Oliveira, ele estava 
lá quando foi oficializada em 3 
de março de 1953, o Acadêmicos 
do Salgueiro. Aos 12 anos desfi-
lou pela primeira vez na Escola 
Azul e Branco, uma das três que 
mais tarde, em 1953, viria a for-
mar o Acadêmicos do Salgueiro.

O apelido “Sabiá” surgiu nos 
tempos em que jogava futebol 
nas peladas do morro do Salguei-
ro. Foi casado com a passista Es-
tandília, porta-bandeira do Sal-
gueiro nas décadas de 1960 e 70.

Em 1957, com seu “Navio Ne-
greiro”, o Salgueiro foi 4º lugar do 
Grupo I. Dois anos depois, em 
1959, o Salgueiro classificou-se em 
segundo lugar do Grupo 1 com o 
samba-enredo “Viagens pitores-
cas ao Brasil ou Exaltação a De-
bret”, em parceria com Duduca do 
Salgueiro. Em 1964 a escola obteve 
o 2º lugar no Grupo I com o samba
-enredo “Chico Rei”, parceria com 
Geraldo Babão e Jarbas Soares de 
Carvalho, mas conhecido como 
Binha, irmão de Geraldo Babão.

Em 1976, com “Valongo”, le-
vou o Salgueiro ao 5º lugar do 
Grupo I. Em 2002 Martinho da 
Vila incluiu “Chico Rei” no dis-
co “Voz e coração”.

Morre aos 94 anos 
último fundador 
do Salgueiro

 
OBITUÁRIO

DJALMA SABIÁ

   13/05/1926       10/11/2020

Cria de Queimados 
brilha no eSposts
 Jovem lidera comunidade campeã da Taça das Favelas Free Fire

O 
jovem Pedro Victor Ca-
bral, de 16 anos, viu sua 
habilidade de dominar 

a bola com os pés no futebol 
migrar para a mão desde que 
começou a se dedicar aos jo-
gos eletrônicos. O cria da co-
munidade Parque Ipanema, 
em Queimados, acabou de ser 
campeão da Taça das Favelas 
Free Fire, uma versão voltada 
para games do tradicional tor-
neio de futebol organizado pe-
la Cufa (Central Únicas das Fa-
velas). Foram 48 comunidades 
de todo o estado.

Com a mãe cozinheira e o 
pai desempregado, o jovem da 
Baixada Fluminense vê no eS-
posts mais uma opção de ven-
cer na vida. Ele joga futebol no 
time de Parque Ipanema desde 
os 11 anos de idade.

“Há um ano, vi alguns ami-
gos jogando em uma roda e co-
mecei a me interessar. Eles fala-
ram que se eu me dedicasse iria 
me destacar”, lembra Pedro, 
que está no segundo ano do 
Ensino Médio e estuda no Co-
légio Estadual Dom João VI.

O jovem não só se aperfei-
çoou no jogo de estratégia co-
mo virou capitão do time for-
mado por seis pessoas, todas da 
comunidade da Baixada. 

“Meu pai me apoia. Desde 
sempre me apoiou em qual-
quer decisão. Só que ele fala 
para eu estudar, porque qual-
quer coisa tem que ter o estu-
do”, afirma o jovem esportista 
de Queimados.

Equipe da comunidade de Queimados se tornou campeã estadual no torneio de jogos eletrônicos

PARQUE IPANEMA F.C./DIVULGAÇÃO

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

 LDepois que foi campeão esta-
dual do Taça das Favelas Free 
Fire, o Parque Ipanema já se 
prepara para a fase nacional 
do torneio, que começa já na 
próxima de semana. De sexta 
a domingo, serão realizadas as 
eliminatórias entre os 26 esta-
dos, além do Distrito Federal. 
A grande final vai acontecer no 
dia 5 de dezembro.

A equipe da comunidade de 
Queimados terá outra grande 

decisão também neste fim de 
semana. No sábado, o time vai 
disputar a final da Copa da Bai-
xada, mas desta vez no futebol, 
contra São Gonçalo, no Estádio 
Niélsen Louzada, o Louzadão, 
em Mesquita.

“Eram 12 equipes no início 
do torneio, com vários clubes 
tradicionais. A gente passou 
da primeira fase invicto”, deta-
lha o coordenador do time de 
Queimados, Paulo Silva.

Caso o Parque Ipanema dis-
pute a Taça das Favelas no sá-
bado, o time terá que decidir se 
Pedro vai jogar com os pés no 
Louzadão ou com as mãos no 
Free Fire.  

“O Pedro é uma referência 
dentro e foca de campo, ele é 
o capitão do time, no futebol 
também. Se as duas disputas 
caírem no mesmo horário, ele 
terá que participar apenas de 
uma”, avisa Paulo. 

Duas decisões no mesmo fim de semana
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Com a bênção de Zico
Treinador Rogério Ceni estreia pelo Mengão diante do São Paulo, onde virou ‘M1TO’

N
ovo treinador do Flamen-
go, Rogério Ceni foi apre-
sentado no começo da 

tarde de ontem e já comandará 
o time hoje, às 21h30, no Mara-
canã, contra o São Paulo, clube 
pelo qual disputou 1.237 parti-
das como goleiro. Essa marca faz 
do ‘M1TO’ o atleta que mais vezes 
atuou pelo mesmo clube na histó-
ria do futebol, além de ser o maior 
goleiro-artilheiro de todos os tem-
pos, com 131 gols. O técnico de 47 
anos, que estava no comando do 
Fortaleza, é a principal atração do 
duelo de ida das quartas de final da 
Copa do Brasil.

Após ser elogiado pelo vice de 
futebol Marcos Braz e pelo diretor 
executivo Bruno Spindel, Rogério 
Ceni falou sobre a escolha de assu-
mir o Rubro-Negro.

“Sou muito agradecido ao For-
taleza. O torcedor fica triste, mas 
acho que compreende o tama-
nho do desafio. Difícil recusar o 
Flamengo pela grandeza, estru-
tura, jogadores que têm aqui. Pa-
ra mim é um dia especial. Meu 30º 
ano de futebol. Já enfrentei Mara-
canã cheio. Vi Zico. Até liguei pa-
ra ele e pedi a entrada. Cara único. 
Admiro até pelas faltas. Me sinto 
com a permissão”, afirmou Ceni, 
que marcou 62 de falta na carreira.

Ao abordar a forma como 
gosta de ver a sua equipe atuan-
do, Rogério Ceni afirmou que 
pode fazer variações de acordo 
com as características dos joga-
dores. No entanto, sua formação 
será sempre ofensiva.

“Temos que achar o esquema 
que o time mais se sente à vonta-
de. No Fortaleza jogamos no 4-3-
3. Depois 4-2-4. O que importa é 
que os jogadores se sintam à von-
tade. Vamos conversar e treinar 
. Temos que ser ofensivos, gostar 
da posse de bola”, disse.

Substituto do espanhol Domènec Torrent, Rogério Ceni estava no Fortaleza: ‘Temos que ser ofensivos’

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, 
Thuler (Gustavo Henrique) e Léo Pereira 
(Natan) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia 
e Gerson; Vitinho (Michael), Gabigol e 
Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, 
Diego Costa e Reinaldo; Luan, 
Gabriel Sara, Daniel Alves e 
Igor Gomes; Brenner e Luciano. 
Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã  
Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)  
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e 
Rafael da Silva Alves (FIFA-RS)  
Horário: 21h30  
TV: Globo e Sportv 

FLAMENGO SÃO PAULO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

 LRogério Ceni sabe que precisa se 
adaptar rapidamente ao Flamen-
go e decidiu que, inicialmente, irá 
morar no Ninho do Urubu. “É a 
única maneira (morar no CT). Se-
não se perde muito tempo. Vou 
ficar o tempo necessário para co-
nhecer todos os setores. Prefiro fi-
car por aqui. Super bonito, melhor 
do que hotel. Quero acompanhar 
treinos das categorias inferiores 
também”, disse Ceni, que falou so-
bre os goleiros do elenco.

“Trabalhei com o Diego (Al-

ves) na Copa América. Já enfren-
tei muitas vezes. Hugo tem feito 
um grande trabalho, é um jogador 
especial. César também conheço. 
Ainda tem o Gabriel. Vamos dar 
prosseguimento. Diego tem capa-
cidade de voltar a jogar, e o Hugo 
tem feito um grande trabalho. O 
Diego merece todo respeito pela 
história que construiu. O Hugo 
surge com muito potencial e tem 
tudo para ser o futuro do Flamen-
go e da Seleção.”

Vai morar no 
Ninho do Urubu

Mais sobre Rogério Ceni e 
Flamengo na página 10

RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 11/11/2020
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Mudanças na escalação
Treinador perde jogadores por lesão e convocação, mas ganha Gabigol e Arrascaeta

 L VAI QUE É TUA, CENI!

N
a estreia no comando do 
Flamengo, Rogério Ceni 
não terá à disposição to-

das as opções do bem elaborado 
‘cardápio’ rubro-negro, mas pode-
rá contar com o oportuno e bem-
vindo reforço de Arrascaeta. Livre 
das dores no joelho, o uruguaio 
participou da primeira atividade 
sob o comando do novo treinador, 
fato que aumentou sua chance de 
ser relacionado para o jogo de hoje 
contra o São Paulo.

Sem vestir a camisa rubro-
negra desde o início de outubro, 
Arrascaeta, ainda que opção no 
banco de reservas, minimiza as 
importantes baixas. Além de Ever-
ton Ribeiro e Pedro, convocados 
pela seleção brasileira, e Isla, pela 
chilena, o Flamengo não contará 
com Rodrigo Caio e Filipe Luís, 
machucados. A tendência é que 
Matheusinho e Renê herdem as 
vagas nas laterais.

Enquanto Vitinho e Michael 
são opções para o lugar de Ever-
ton Ribeiro, Gabigol, recuperado 
de uma grave lesão no tornoze-
lo esquerdo, volta ao time titular 
após 40 dias afastado.

Em meio aos desfalques, Ar-
rascaeta realizou a transição com 
muita cautela. Afinal, sofreu duas 
lesões em outubro. A primeira foi 
a serviço da seleção do Uruguai na 
preparação para enfrentar o Equa-
dor, pelas Eliminatórias da Co-
pa do Mundo de 2022, no Catar, 
quando ele sofreu uma distensão 
na coxa direita. Desde então, per-
deu 11 jogos pelo Flamengo.

Sob pressão após duas golea-
das seguidas no Brasileiro para 
São Paulo (4 a 1) e Atlético-MG (4 
a 0), o que culminou a demissão 
de Domènec Torrent, o Flamen-
go aposta as fichas de redenção na 
Copa do Brasil, única competição 
que não conquistou em 2019.

‘COM DOME 
NÃO TEVE TANTA 
COBRANÇA. CENI 
TEM LIDERANÇA’

JÚNIOR, LEMBRANDO QUE 
JESUS COBRAVA MUITO

‘FILOSOFIA NA 
BEIRA DO CAMPO 
PARECIDA COM A 
DO JORGE JESUS’

DENILSON, QUE JOGOU 
PELO FLAMENGO EM 2000

‘TAMBÉM DEU 
R$ 12 MILHÕES 

PARA AS VÍTIMAS 
DO NINHO?’

NETO, SOBRE A MULTA 
RESCISÓRIA DE DOME

‘CENI É AMIGO 
DOS JOGADORES, 

PSICÓLOGO, 
COMO O ZIZOU’

ROBERTO CARLOS, QUE 
CITOU O TÉCNICO ZIDANE

‘É UM FUTURO 
TÉCNICO PARA A 
SELEÇÃO. MUITO 

PREPARADO’

MURICY RAMALHO, QUE 
TREINOU O FLA EM 2016

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM REPRODUÇÃO DIVULGAÇÃO/BAND REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM REPRODUÇÃO

Ceni abraça Gabigol, que volta a ser titular após 40 dias afastado

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LNo que depender das previ-
sões do pai de santo Rodrigo 
de Carvalho, a torcida do Mais 
Querido não vai festejar novas 
conquistas na atual temporada. 
“O Flamengo vive um momen-
to cercado por conflitos inter-
nos, principalmente com a co-
missão técnica e os jogadores, 
e precisa de muita união entre 
o grupo para que isso aconteça. 
As cartas pedem mais atenção 
e ação, pois além dos conflitos 
existe uma certeza que vitórias 
deixando os jogares relaxados 
demais”, declarou o babalorixá.

Na atual temporada, o Fla-
mengo faturou a Supercopa do 
Brasil, a Recopa Sul-America-
na e o Campeonato Carioca.

Previsão ruim 
do pai de santo

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 11/11/202010
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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.

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

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)

22ª RODADA

21/11

 BRAGANTINO  X  BAHIA 17:00

 FLAMENGO  X  CORITIBA 19:00

 ATHLETICO-PR  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  PALMEIRAS 21:00

22/11

 SÃO PAULO  X  VASCO 16:00

 CEARÁ  X  ATLÉTICO-MG 16:00

 BOTAFOGO  X  FORTALEZA 18:15

 INTERNACIONAL  X  FLUMINENSE 18:15

 CORINTHIANS  X  GRÊMIO 20:30

23/11

 SPORT  X  ATLÉTICO-GO 20:00

Fogão torce por 
‘Díaz’ melhores
Técnico argentino foi apresentado ontem

 L CURRÍCULO O CARA TEM

O
ficialmente apresenta-
do pelo Botafogo on-
tem, Ramón Díaz não 

caiu de paraquedas no Está-
dio Nilton Santos. Segundo o 
técnico mais vencedor da his-
tória do River Plate, da Argen-
tina, o novo comandante tem 
consciência da realidade finan-
ceira, política e, principalmen-
te, dentro das quatro linhas do 
clube. Com o Glorioso no Z-4 
do Campeonato Brasileiro, 
Díaz, na experiência de seus 61 
anos, garante que a mudança 
de postura que propõe é funda-
mental para o resgaste do time 
do Botafogo.

“São os jogadores que pre-
cisam mostrar um espírito di-
ferente. Saber atacar, defender, 
pois estão num clube grande. 
Precisamos ser bem práticos e 
simples neste início de trabalho. 
O Botafogo é grande, tem uma 
grande torcida e tem que ser 
protagonista no futebol brasi-
leiro. Na segunda (contra o Bra-
gantino), será diferente. Espero 
que entendam como vamos jo-
gar taticamente rapidamente e 
os resultados que precisamos al-
cançar”, destacou.

E foi a confiança na expe-
riência e no trabalho de Don 

Marcinho (E) conhece o seu novo comandante no Alvinegro

GABRIEL BARON/DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

 LDiagnosticado com uma grave 
lesão no músculo reto femural da 
coxa esquerda, o lateral-esquerdo 
Guilherme Santos usou as redes 
sociais para desabafar. O jogador 
se mostrou muito abatido com a 
situação. “Ontem à noite (segun-
da) recebi a notícia sobre a lesão, 

a ficha não caiu até agora. Pelo ba-
rulho que fez no jogo eu imaginei 
que seria algo, mas não esperava 
ser grave como foi”, disse Guilher-
me Santos em parte do seu comu-
nicado no Instagram. O jogador 
passa por tratamento fisioterá-
pico e não tem previsão de volta 

no Botafogo. O lateral esquerdo 
se machucou com gravidade lo-
go no começo da partida contra 
o Bahia (derrota por 1 a 0), no fi-
nal de semana passado, em Salva-
dor. Ele foi flagrado pelas câmeras 
de televisão chorando muito en-
quanto deixava o campo.

Com grave lesão, Guilherme Santos sem previsão

Ramón no futebol sul-ameri-
cano que renovou a esperan-
ça da diretoria e da torcida na 
construção de uma campanha 
mais sólida e distante da zona 
da degola. Apesar da expecta-
tiva, o treinador não estará à 
beira do gramado contra o Red 
Bull Bragantino, na segunda-
feira, no Niltão. O treinador se-

rá submetido a um procedi-
mento cirúrgico, previamente 
agendado, e ficará cerca de dez 
dias afastado. 

Antes da coletiva virtual, o 
novo chefe, esperançoso por 
dias melhores em General Se-
veriano, teve o seu primeiro 
contato com o grupo de joga-
dores no treinamento.
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Vasco pode melar 
compra de Ben 10
Campello passa bola para o próximo presidente 

 L VALE A PENA INVESTIR ALTO EM BENÍTEZ? 

A
pós retirar sua candidatura 
à reeleição no Vasco, o pre-
sidente Alexandre Cam-

pello falou sobre o planejamento 
para a compra do meia argentino 
Benítez. Segundo Campello, a ne-
gociação junto ao Independien-
te-ARG deverá ser debatida com 
o novo mandatário.

“Eu acho que isso tem que ser 
discutido com o próximo presi-
dente, deve ser uma decisão con-
junta com quem vier a assumir. 
Espero que tenha uma definição 
para conversar com o futuro presi-
dente, entender dele qual a expec-
tativa, porque não acho que seja 
honesto fazer um movimento no 
final do mandato que vá impactar 
na próxima gestão”, afirmou.

Para contratar o ‘Ben 10’ em de-
finitivo, o Vasco terá que desem-
bolsar cerca de US$ 4 milhões 
(cerca de R$ 22 milhões) por 60% 
dos direitos. A forma de pagamen-
to acordada com o Independiente 
é o parcelamento em duas vezes, 
no início de 2021.

Eleições
O Vasco enfrenta um cenário 

político marcado pela incerteza 
após a suspensão da eleição de sá-
bado passado, em decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça. A con-
vocação da Assembleia Geral para 
nova votação neste sábado, no for-
mato online e presencial, na sede 
do Calabouço, no Centro, criou 
novo cenário com a retirada da 

candidatura de Campello e, pos-
sivelmente, de Leven Siano, presi-
denciável mais votado no sábado 
passado. Ontem, Julio Brant des-
cartou uma aliança com o concor-
rente Jorge Salgado e afirmou que 
segue firme na disputa para dirigir 
o Vasco nos próximos três anos.

Candidato mais votado no sá-
bado, Leven promete recorrer da 
decisão do STJ de suspender a elei-
ção e se declara vencedor.

O presidente da Assembleia 
Geral do Vasco, Faues Cherene Jas-
sus, o Mussa, convocou os sócios 
para eleição, sábado, dia 14, entre 
9h às 22h. Quem estiver apto a vo-
tar deve realizar o cadastro pelo si-
te assembleiavasco.elejaonline.
com até as 10h de sexta-feira.

O argentino Benítez tem situação indefinida. Para contratá-lo, o Vasco terá que pagar R$ 22 milhões

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O técnico Odair Hellmann 
teve uma boa notícia ontem no 
Fluminense. O atacante perua-
no Fernando Pacheco e o meia 
Nenê participaram normal-
mente do treino com o elenco 
e podem ficar à disposição pa-
ra a partida contra o Palmeiras, 
sábado, no Allianz Parque.

No entanto, a confirmação 
da presença da dupla irá de-
pender do desempenho nos 
próximos dias, já que a ativi-
dade de ontem foi leve. Caso 
mantenham o bom rendimen-
to, a tendência é que os jogado-
res sejam relacionados.

Nenê não atua desde o últi-
mo dia 25, quando lesionou a 
coxa esquerda na vitória por 3 a 
1 sobre o Santos. Já Pacheco te-
ve um problema na coxa direi-
ta no triunfo por 1 a 0 diante do 

Atlético-GO, dia 16 de setem-
bro, pela Copa do Brasil.

O Fluminense acertou na se-
gunda-feira 30% do salário da 
CLT de setembro com jogadores 
e funcionários. Com isso, agora fi-
cam em aberto os 70% restantes, 
além dos valores integrais de ou-
tubro. Com a parte dos atletas que 
recebe direitos de imagem, o Tri-
color ainda deve os meses de agos-
to, setembro e outubro.

A prioridade do clube se-
rá acertar a dívida que tem com 
todos até o fim deste ano. Pelo 
combinado feito quando hou-
ve redução salarial, o Fluminen-
se precisaria fechar 2020 com os 
salários em dia, sob risco de ter o 
acordo cancelado.

Mário Bittencourt assumiu 
a presidência em junho de 2019 
com dois meses e meio de atrasos.

Tricolor espera 
ter o retorno de 
Nenê e Pacheco
Jogadores participam do treino 
com bola e devem jogar sábado

 L BOAS NOVAS NO FLU

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Nenê não atua 
desde o último dia 

25, quando 
lesionou a coxa
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ESPORTES

Dirigentes do Flamengo caí-
ram na real e mandaram 

embora Domènec Torrent (fo-
to). Foram dois erros graves: o 
da escolha e o da demora em 
reconhecer que o grupo e o co-
mandante não se entendiam. 
Torrent saiu ganhando na aven-
tura. Curtiu o Rio, conheceu o 
Brasil, andou pela América do 
Sul e volta para casa com a con-
ta recheada pelo gordo salá-
rio, polpuda multa rescisória e 
o nome na vitrine. Pode curtir 
uns dias nas praias antes de re-
tornar ao seu país, quem sabe 
para abrir um negócio, algo que 
entenda. Marcos Braz foi rápido 
no gatilho e achou em Fortaleza 
o que procurou mundo afora. 
Rogério Ceni já está pronto pa-
ra a primeira tarefa, comandar a 

equipe justamente contra o São 
Paulo, clube que o consagrou 
como jogador e que pensava ne-
le como técnico para 2021. Gos-
tei da solução e entendo a revol-
ta dos torcedores do Fortaleza, 
o que só reforça a tese de que o 
Rubro-Negro acertou na esco-
lha. Sinal de que o cara é bom e 
deixa saudades.

 LAbel Braga na ativa. An-
sioso por voltar a traba-
lhar, topou comandar o 
Internacional por quatro 
meses. Torcida colorada o 
recebeu com festa.

 LEduardo Coudet foi pa-
ra o modesto Celta de Vi-

go, da Espanha. Largou o 
Inter-RS na mão, mas sua 
atitude foi compreendida 
pelos mesmos que criticam 
Rogério Ceni.

 LAlexandre Campello reti-
rou a candidatura na elei-
ção do Vasco.

E foram parar no Ceará

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

Conflitos

 LFlamengo x São Paulo cresceu em 
tensão com a chegada de Rogério 
Ceni. Torcida do Tricolor do Morumbi 
furiosa com seu ídolo. Se permitido 
fosse, seria jogo para 70 mil pessoas.

 LGrande parte dos treinadores e jo-
gadores que aceita trabalhar no Bra-
sil tem como meta usar o prestígio 
internacional do futebol cinco vezes 
campeão do mundo como vitrine.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LA relação entre clubes e treina-
dores está ligada ao mercado, a 
lei da oferta e da procura. Parte 
da mídia acha absurdo o clube 
demitir o técnico, considerando 
antiético o técnico deixar o clu-
be usando argumentos incon-

sistentes. A relação patrão/em-
pregado permite, nada errado, 
se observados e preservados os 
direitos das partes. O que pode-
ria ser feito seria a obrigação de 
quitar o devido ao que saiu antes 
de contratar novo profissional.

‘Fomos campeões 
sem o Neymar’
Richarlison elogia craque, mas nega dependência

 L SELEÇÃO BRASILEIRA

D
escartado para o jogo con-
tra a Venezuela, sexta-feira, 
às 21h30, no Morumbi, pe-

la terceira rodada das Eliminató-
rias da Copa de 2022, Neymar se 
recupera de lesão muscular na 
perna esquerda e faz tratamento 
intensivo com a esperança de vol-
tar diante do Uruguai, na terça.

O craque do Paris Saint-Ger-
main chegou à Granja Comary na 
segunda-feira e iniciou o trabalho 
físico durante a tarde. Em seguida, 
deu voltas no campo e fez exercí-
cios de mobilidade ao lado do fi-
sioterapeuta Rafael Martini.

Ontem, Neymar começou as 
atividades na academia, com o 
restante do grupo da Seleção Bra-
sileira, e seguiu cronograma rígi-
do com fisioterapia pela manhã, 
de tarde e até de noite.

Além de Neymar, o técnico Tite 
tem mais cinco desfalques. Saíram 
da lista original Rodrigo Caio (le-
são), Eder Militão e Casemiro (a 
dupla por Covid-19) e Fabinho e 
Philippe Coutinho, ambos por le-
são. Completaram o grupo os za-
gueiros Felipe e Diego Carlos, os 
meias Allan e Bruno Guimarães e 
o meia-atacante Paquetá.

Titular e autor de um gol na úl-
tima partida do Brasil - vitória por 
4 a 2 contra o Peru, em Lima, em 
outubro -, Richarlison deverá ser 
titular na sexta-feira.

“Já jogamos sem o Neymar na 
Copa América e fomos campeões. 
Claro que sentimos a ausência dele 
porque é um jogador de extrema 
qualidade. Ele é o protagonista da 
Seleção. Temos uma base e já sa-
bemos o que temos que fazer, com 
ou sem ele. Agora é procurar dar o 
melhor para vencermos todos os 
jogos”, comentou o destaque do 
Everton, da Inglaterra.

Tite conversa com Richarlison no treino da Seleção em Teresópolis

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

 LNascido no bairro de Ramos, 
Allan revê, em pensamentos, o 
filme da trajetória iniciada no 
Olaria. A exemplo de Romá-
rio, outra cria do clube da Zo-
na Norte e que, posteriormente, 
explodiu com a camisa do Vasco, 
o volante de 29 anos deixou no 
ar a chance de voltar ao Gigante 
da Colina no futuro. “Acompa-
nho sempre, tenho um carinho 
enorme, foi o clube que abriu as 
portas para mim no futebol. Fico 

triste pelo momento complica-
do, mas espero que o Vasco volte 
logo a ser temido pelos adversá-
rios. Não penso muito no futu-
ro, prefiro me concentrar no pre-
sente. Quem sabe no futuro eu 
volte a defender o Vasco?”, disse 
Allan, que também teve passa-
gem pelas categorias de base do 
Madureira. Em 2011, foi cam-
peão da Copa do Brasil pelo Vas-
co, barrando o hoje corintiano 
Fagner na lateral-direita.

Allan: ‘Acompanho o Vasco’
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PRÓXIMOS JOGOS
Eliminatórias Sexta Venezuela  21h30 Morumbi

Eliminatórias Terça Uruguai 20h Montevidéu
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A GATA DA HORA
AUGUSTO RENÉ/DIVULGAÇÃO

 LGoleador máximo das últimas 
edições do Campeonato Ale-
mão, da Copa da Alemanha e 
da Liga dos Campeões, o ata-
cante Lewandowski finalmente 
conseguiu ganhar a sua Bola de 
Ouro. Ela, no entanto, foi feita 
de Lego. O polonês posou todo 
orgulhoso com o ‘prêmio’ nas 
redes sociais. A réplica feita de 

brinquedo foi um presente do 
músico Quebonafide. O cami-
sa 9 agradeceu pelo troféu, que 
se assemelha à antiga Bola de 
Ouro da Fifa, antes da criação 
do Fifa The Best. Lewa é um dos 
favoritos ao título de melhor do 
mundo depois de ganhar todos 
os títulos possíveis pelo Bayer de 
Munique, da Alemanha.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Leonardo, 
diretor do PSG, da França, 
não descartou uma possí-
vel investida em CR7, que 
pode deixar a Juventus, 
da Itália, antes do fim do 
seu contrato, em 2022. 
O alto salário do astro, 
R$200 milhões por ano, é 
o problema dos italianos.

, que disputa a Série 
B do Brasileiro, contratou on-
tem o lateral-direito Edilson, 
de 34 anos, que estava no 
Goiás. O jogador retorna ao 
Leão após 13 anos. Ele atuou 
no sub-20 e foi aproveitado 
no profissional em 2006/07. 
Ao todo, disputou 20 parti-
das e fez cinco gols.

 LO BRASILEIRO LO AVAÍ

se inspirou 

em seu sobrenome 

e transformou suas 

belas curvas em uma 

fera selvagem muito 

sexy. A obra, desen-

volvida pelo artista 

Madison Araújo, re-

sultou em um ensaio 

sensual nota mil. Vo-

cê pode babar ainda 

mais por essa morena 

de tirar o fôlego no 

perfil do Instagram 

@lulobooficial

LU LOBO:  

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

Prêmio 
só de 
brincadeira
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STA.CRUZ R$75.000
Próximo ao Shopping, casa, sala, 
quarto, cozinha, banheiro, quin-
tal. R$75.000,00. Direto com 
proprietário.  Tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

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.

 

CAPOTEIRO V/TEXTO
Contrato Capoteiro com expe-
riência em banco soft de Van 
e ônibus. More próximo Penha/ 
adjacências. Salário combinar. 
Tel:98683-3095/ 96462-0879 
whatsapp
 

VENDEDOR(A) 
01 Vendedor(A) e 01 Mar-
ceneiro para  Loja  Móveis. 
Comparecer com documen-
tos. Rua Júlio Ribeiro, 75 Bon-
sucesso (Próximo Praça  das 
Nações). Tel.:2290-5898

 

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
 

MONTADOR V/TEXTO
e Serralheiro de esquadrias 
de alumínio, início imediato. 
Interessados ligar 2293-1639/ 
98946-9130
 

ENCANADOR V/TEXTO
E Soldador, com experiência 
na função, que resida próximo 
a Rocha Miranda. Enviar currí-
culo para e-mail: rh@idealfire.
com.br
gabi.adm@idealfire.com.br
 
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!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção. Black Friday!  Melhor 
preço da Areia, Areola, saibro . 
Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/ 2768-2428.
 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

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

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

 
ACOMPANHANTE 
De 35/ 45anos, bonita, desimpe-
dida e jovial. para secretariar 
profissional liberal,  moradora 
em Jacarepaguá/ adjacências, 
Salário R$2.000,00. Entrevista:  
T 97548-1096/ 3024-0208.

 

ADMITE-SE 
Mulheres +18anos, com/ sem 
experiência. Excelente ambiente 
para trabalhar. Aceita-se free-
lancer. Quer ganhar bem de 
verdade? Marque entrevista. 
T.21-99947-8903-whastApp
 

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.
 

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 
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘SEM NOÇÃO’
 LLudmilla divulgou a ca-

pa do novo single ‘Rainha 
da Favela’ na tarde de on-
tem e usou o Instagram 
para rebater algumas crí-
ticas. “Sempre tem aquela 
galera sem noção. O nome 
da música é ‘Rainha da Fa-
vela’ e vocês queriam que 
eu gravasse aonde? Den-
tro de um açougue? Do 
McDonald’s?”, questio-
nou a funkeira.
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WHIND MANDA O PAPO
 LWhindersson Nunes aproveitou 

uma insônia, na madrugada de on-
tem, para conversar com fãs em seu 
Instagram. Ele, que já confessou ter 
problemas para dormir, respondeu 
uma série de perguntas e dúvidas 
dos seguidores sobre depressão, re-
lacionamento e carreira. Um segui-
dor perguntou ao comediante, por 
meio da caixa de perguntas da fun-
ção Stories no Instagram, se ele já ha-
via se curado da doença. “Depres-
são é uma doença. Não tomar remé-
dio para uma doença é como andar 

com uma ferida aberta por aí, é fácil 
se contaminar, se afetar. E você toma 
coisas todos os dias e não sabe, às ve-
zes, que até te fazem mal, por que 
não tomar uma paradinha que vai 
ajudar você a se curar? Está tudo cer-
to, irmão, tomar remédio não signi-
fica estar mal, significa que você se 
importa com você”, respondeu. Em 
seguida, foi franco sobre um assunto 
polêmico: relacionamentos. “Ficar 
de boa. Estando de boa, tudo fica de 
boa. Agora, não estando de boa, aí 
não está de boa”, aconselhou.

EM ALTA EM BAIXA

 LDaniel Caon faz pedido 
de namoro cinematográ-
fico a Rafa Kalimann.

 LNegão da BL tem canal 
do Youtube hackeado 
por amigo.
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 LMayra Cardi surgiu nua no 
Instagram em uma foto ins-
pirada em Mariana Goldfarb 
e Cauã Reymond: “Achei 
fo** que eles estavam nus. En-
tão eu pensei ‘quero uma fo-
to dessa do meu celular mes-
mo!’. Tudo bem está faltando 
marido, mas a foto eu já pos-
so fazer porque no momento 
estou me curtindo assim: eu 
comigo mesma!!”, escreveu.

A PATROA 
NÃO PARA 

 LAnitta não para. A cantora gra-
vou um clipe nos Arcos da Lapa, 
na madrugada de ontem. A can-
tora usou um look inspirado na 
boemia característica do bair-
ro, com direito a chapéu, casa-
co, top e hot pants. Depois da 
gravação, uma verdadeira mul-
tidão se aglomerou para tirar fo-
tos com a cantora. De máscara, 
Anitta posou com seus fãs.

ULA ULA DE LÁ...
 LCarla Perez, que está 

aproveitando uma via-
gem romântica com o 
marido, Xanddy, no Ha-
vaí, postou um clique de 
arrancar suspiros do se-
guidores. Para renovar 
o bronzeado na praia 
paradisíaca, Carla es-
colheu um biquíni de 
crochê com tons rosa e 
roxo. Mesmo exibindo 
o corpão, ela fez uma 
brincadeirinha com os 
fãs: “P.S. Tudo e questão 
de ângulo...”, escreveu 
a loura na legenda da 
publicação.
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MAYRA SE 
AMANDO



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

17h35. Glo-
bo: Tato (foto) 
tenta impedir 
K2 de estragar 
as roupas de 
Keyla. Ellen es-
tranha a reação 
de Anderson 
sobre a notícia da volta de Tina. Ta-
to assume a culpa de K2 para Keyla, 
que desconfia. K1 sofre bullying.

19h15. Glo-
bo: Apolo (foto) 
questiona a rea-
ção de Tancinha. 
Carmela ouve 
quando Fran-
cesca e Tanci-
nha conversam. 
Tancinha e Apolo reatam. Penélope 
garante a Beto que cuidará de Tamara. 
Leozinho trama seu plano.

2 1 h 0 0 . 
S B T:  M a r i a 
Cecília (foto), 
Eduarda e Shir-
ley assistem ao 
comercial que 
g r a va r a m  e 
gostam do re-
sultado das imagens. Cintia mostra 
para Armando quem é Cícero. Rui e 
Dani preparam um bolo para Leticia.

18h05. Glo-
bo: Alberto vai 
ao encontro da 
filha na escola, 
no lugar de Ester 
(foto). Veridia-
na se oferece 
para abrigar as 
crianças da ONG em seu sítio. Ester fica 
apavorada ao chegar na escola e ser avi-
sada de que Alberto buscou Laurinha.

21h00. Re-
cord: Fernanda 
(foto) descobre 
que é irmã de 
Poderosa. Ela 
tenta se apro-
ximar de Angé-
lica, que joga 
sobre a acusação de Ramiro ter rou-
bado o rim de Peppe. Leandro pede 
que Willian seja seu advogado.

20h40. Glo-
bo: Bibi pede a 
solidariedade de 
Heleninha. Jeiza 
se incomoda ao 
ver uma mulher 
se insinuar para 
Zeca. Shirley in-
terroga Cibele sobre seu encontro com 
Amaro. Amaro e Ruy conversam sobre 
Cibele. Zeca e Jeiza se beijam.

 L VELHOS TARADOS

‘Assédio nojento’
Júlia Svacinna se revolta com homens mais velhos

C
onhecida por seus tra-
balhos na Rede Globo 
em ‘Guerra dos Sexos’ 

(2012), ‘Império’ (2014), ‘Além 
do Tempo’ (2015), ‘A Cara do 
Pai’ (2016), ‘O Mecanismo’ 
(2018) e ‘Se Eu Fechar os Olhos 
Agora’ (2019), a atriz e cantora 
Júlia Svacinna, de 15 anos, re-
velou durante uma entrevista 
para o site Notícias da TV que 
já foi vítima de assédio sexual, 
principalmente por parte de 
idosos nas redes sociais.

“Assédio acho nojento, repug-
nante. Parece quase pedofilia, eu 
tenho 15 anos. Eu fico com no-
jo de falar. São uns caras de 60, 70 
anos, comentando nas minhas 
fotos tipo: ‘Ai que gostosa’. Esse ti-
po de pessoa eu bloqueio, apago 
comentário nas minhas publica-
ções”, afirmou Júlia, que tem mais 
de 185 mil seguidores no Insta.

Via assessoria de imprensa, Jú-
lia disse ainda que recebe o suporte 
de uma equipe especializada e de 
sua mãe, que é a responsável por 
monitorar as suas redes sociais pa-
ra preservar seus seguidores de to-

dos os comentários maldosos.
De acordo com a Delegacia da 

Criança e do Adolescente, o ca-
so de Júlia só poderia resultar em 
uma investigação se ela identifi-
casse o autor (ou os autores) do 
assédio e registrasse queixa. O Ple-
nário do Senado aprovou o Pro-

jeto de Lei (PL 250/08), proposto 
pela Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Pedofilia, atuali-
zando penas na rede de computa-
dores para crimes já previstos no 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), que podem render 
de quatro a oito anos de prisão. 

A atriz se posicionou sobre as ‘cantadas’ recebidas no Instagram

REPRODUÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“As ausências curtas incitam o amor, mas as longas 

fazem-no morrer.” (Mirabeau)

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

 LTerá energia de sobra para 
organizar as papeladas e ar-
mários, pode até encontrar 
algo que achava ter perdido. 
Deve superar um desafio que 
tem empatado o seu sucesso.
Números da sorte: 39, 84 e 03.

 LOs astros estimulam a refletir 
sobre os seus relacionamentos 
pessoais, sejam de trabalho, 
familiar ou amoroso. Podem 
surgir novas oportunidades na 
carreira, não deixe passar.
Números da sorte: 22, 58 e 85.

 LSerá mais fácil resolver confli-
tos e desavenças no ambiente 
profissional e no lar. Também 
é hora de concluir um assunto 
não resolvido do passado. Um 
amor inesperado vai surgir.
Números da sorte: 50, 32 e 14.

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

 LHoje os astros facilitam os re-
lacionamentos íntimos e pro-
fissionais. Diálogos vão fluir. 
Tudo indica que vai resolver 
pendências com dinheiro. Vai 
estar pegando fogo na cama.
Números da sorte: 96, 87 e 24.

 LAs tarefas de rotina vão cor-
rer com facilidade graças à aju-
da de colegas. Pode descobrir 
um jeito de superar um desafio 
que atrapalha o seu sucesso. 
Esqueça amores passados.
Números da sorte: 88, 07 e 16.

 LBom dia para resolver desa-
venças com pessoas queridas e 
os colegas de trabalho. Tome 
conta do seu dinheiro, é me-
lhor fugir de negócios de risco. 
Evite gastos desnecessários.
Números da sorte: 62, 71 e 35.

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

 LSua intuição estará estimu-
lada e você poderá ter sonhos 
reveladores. A Lua dá uma 
força para campo profissional, 
agarre as oportunidades. Pode 
surgir uma paquera virtual.
Números da sorte: 56, 29 e 83.

 LTerá esperança para pensar 
em projetos para o futuro. Os 
astros facilitam os encontros 
pessoais e profissionais. Deve 
receber uma boa notícia rela-
cionada à saúde.
Números da sorte: 54, 99 e 45.

 LEstará mais sociável e amável, 
o que facilita parcerias de todo 
tipo, inclusive nas paqueras. 
Pode resolver assuntos finan-
ceiros. Um bom diálogo escla-
rece mal-entendidos.
Números da sorte: 39, 48 e 66.

SÃO MARTINHO DE TOURS 
Nasceu no ano de 316, em uma fa-
mília pagã, que vivia na região da 
Panônia, onde hoje fica a Hungria. 
Quando era militar e ainda não ha-
via sido batizado, Martinho cortou 
em duas partes seu manto para dar 
para uma pessoa pobre. Assim, Je-
sus apareceu para ele uma noite e 
disse: “Martinho, principiante na fé, 
cobriu-me com este manto”. Depois 
disso, foi batizado e abandonou a 
carreira militar para se dedicar à 
vida religiosa. Martinho se tornou 
monge, diácono, fundador do pri-
meiro mosteiro na França e depois 
sacerdote. Morreu em 397.

SANTO DO DIA

NO BAR
Dois cegos estavam toman-
do uma cerveja no boteco, 
quando chegam dois amigos 
e um diz para o outro:
— Quer ver como eu faço es-
ses dois cegos brigarem?
Ele chegou na mesa dos ce-

gos, bateu nas costas dos dois 
e disse:
— Ei, por que você colocou o 
dedo na cerveja do seu ami-
go? E você, porque cuspiu na 
cerveja dele?
Os dois imediatamente co-
meçam a brigar e tapas e 

socos são distribuídos para 
todos os lados.
Novamente o homem diz 
para o amigo:
— Agora eu vou fazer os 
dois pararem de brigar — e 
diz em voz alta — “Opa! Faca 
não, faca não!”

ESPOSA
Certo dia, o marido estava 
andando com sua esposa 
pelo condomínio onde mo-
ravam e disse:
— Olha aí, mulher, como este 
síndico tem mau gosto. Essas 
cores que ele escolheu para 

o condomínio são horríveis.
A mulher diz:
— Acredita que ontem ele 
deu em cima de mim? Muito 
abusado ele!
O marido responde:
— Então estou certo em dizer 
que ele tem mau gosto!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxalufã
MENSAGEM:
Oxalufã nos avisa que o dia 
pode ser de mal entendidos e 
de discursões. Evite bater de 
frente com o outro e aceite 
mais as decisões das pessoas 
ao seu redor. Não aumente as 
brigas, procure encerrá-las.
SAUDAÇÃO:
Êpa Babá Oxalá, Êpa Êpa
COR:
Branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para acalmar a cabeça de 
uma pessoa e evitar confu-
sões, cozinhe 250 gramas de 
canjica branca com quatro 
colheres de açúcar, até ficar 
bem molinha, escorra a água, 
espere esfriar. Faça uma bola 

de canjica, enfie na mesma 
um papel com o nome da 
pessoa que deseja acalmar e 
leve ao freezer por sete dias. 
Peça tranquilidade e calma 
para esta cabeça, depois de 
sete dias despache no mar.

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

 LO dia pode ter uma energia 
confusa: por um lado, o clima 
estará amável, de outro, mais 
agressivo. Use as vibrações da 
maneira certa. Evite conflitos 
entre namoro e família.
Números da sorte: 09, 27 e 45.

 LA Lua favorece os relaciona-
mentos pessoais e de trabalho. 
Porém, na paixão, deve fugir 
de discussões de relaciona-
mento mais ríspidas. Controle 
os gastos extras. 
Números da sorte: 10, 37 e 73.

 LAlgumas de suas iniciativas 
podem não oferecer o resulta-
do desejado, mas não desista 
de seus objetivos! As tarefas 
de rotina vão correr sem pro-
blemas. Clima bom no amor.
Números da sorte: 47, 38 e 83.
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