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Assassinato de Cadu Barcellos, 

34 anos, diretor talentoso revelado na 

Maré, choca e comove a classe artística
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OLHA HUGOLEIRO...
Que zica! Na 

estreia de Ceni, 
Diego Alves 

sai chorando e 
Hugo falha feio. 
Resultado: Fla 
perde por 2 a 1 

no Maraca e vira 
freguês do
 São Paulo R
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SEGUNDOS ANTES DA 
DESGRAÇA ACONTECER
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Buracos demais em 
Bento Ribeiro

Avenida no Centro 
alaga facilmente

SuperVia responde 
carta de leitor

Muita goteira em 
carro da linha 433

Tampa quebrada há 
mais de um ano

Pontos precisam de 
cobertura urgente

 L Existem vários buracos no bairro 
de Bento Ribeiro. Agora, há um 
na Rua Sapopemba, na esquina 
da Rua Marina, que toma toda a 
extensão da via. Uma vergonha. 
Não tem como desviar, o jeito é 
cair no buraco. Faço um apelo à 
Prefeitura do Rio para tapá-los.

 L Quando chove, o cruzamento 
da Avenida Beira-Mar com a Re-
pública do Paraguai alaga fácil. É 
preciso drenagem. Todos os buei-
ros da região também estão entu-
pidos, dificultando o escoamento 
da água quando chove. Assim só 
pra passar lá de barco.

 L Desde junho deste ano, quando 
colocamos em prática um novo 
modelo operacional que interli-
gou os ramais Deodoro e Santa 
Cruz, o ramal Santa Cruz não con-
ta mais com trens expressos. Este 
novo modelo permitiu um aumen-
to da capacidade do sistema. 

 L Chove dentro do ônibus A27648, 
da linha 433 (Vila Isabel—Copa-
cabana). Um desconforto enorme 
para todos os passageiros que 
não podem sentar nos bancos, 
porque estes ficam completa-
mente encharcados. Um absurdo!

 L Uma tampa de bueiro está que-
brada há mais de um ano, no 
meio da calçada, na Rua Barão 
de Petrópolis, número 244 no, Rio 
Comprido. Alguém pode acabar se 
acidentando no local. O bueiro é 
bastante profundo.

 LNão é de hoje que nós, moradores 
do bairro Marambaia, em Iraboraí, 
pedimos cobertura nos pontos de 
ônibus. Na chuva ou no sol, usamos 
as árvores para nos proteger. Muitas 
vezes somos atingidos pelas fezes 
dos pássaros. Um absurdo!

Marcelo Costa
Por e-mail

Tábata Damasco
Por e-mail

Assessoria de Comunicação
da SuperVia

Bruna Sato
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Alexandre Nicácio
Por e-mail

Aroldo Gomes Martins
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,408(C); 
R$ 5,409 (V)

POUPANÇA: 0,1159 %  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 59 anos e sou jornaleira há 17. Antes de ser jornaleira, fui do lar. 
Na minha profissão, gosto de atender o público e os meus clientes, que são 
o que tem de melhor. Moro na Vila Tinguá, torço pelo Fluminense e, nas 
horas vagas, gosto de ver televisão. No MEIA HORA, gosto de ver a capa.

MARIENE DE JESUS VIANA GERALDINO — Queimados

THAYS 
CRISTINA 
DE SOUZA 
MONTEIRO  
tem atualmen-
te 23 anos. Ela 
desapareceu 
em 05 de 
novembro 
de 1998, em 
Senador Camará (Zona Oeste do Rio), 
vítima de subtração de incapaz.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Muito abalada e chorando, a irmã de Cadu, Letícia Barcellos (C), foi amparada na saída do IML

DANIEL CASTELO BRANCO

Cineasta é morto
PMs encontraram Cadu Barcellos caído no chão na Avenida Presidente Vargas

 L ESFAQUEADO NO CENTRO DO RIO

O 
cineasta e produtor cultu-
ral Cadu Barcellos, 34 anos, 
foi morto a facadas em ten-

tativa de assalto, na madrugada de 
ontem, na Avenida Presidente Var-
gas, altura da Rua Uruguaiana, no 
Centro do Rio. Ele deixa a esposa 
Gabi e o filho Bernardo, de 2 anos.

O cineasta dirigiu o episódio 
Deixa Voar, do longa 5x Favela - 
Agora Por Nós Mesmos, de 2010, 
produzido por Cacá Diegues e Re-
nata Almeida Magalhães. Atual-
mente, era assistente de produção 
no programa Greg News, produ-
zido pelo Porta dos Fundos. 

Policiais militares do 5º Bata-
lhão (Praça da Harmonia) foram 
acionados para a ocorrência e, no 
local, o encontraram caído no 
chão. O crime provocou como-
ção no mundo artístico, entre os 
amigos e nas redes sociais.

“Foi assassinado possivelmente 
por conta de um celular, um Rio-
card e um punhado de reais... Es-
sa é a realidade que vivemos e que 
nunca acreditamos que pode nos 
atingir”, desabafou um internauta.

O ativista Raull Santiago la-
mentou a morte: “Estou sem chão! 
Minhas amizades dessa época es-
tão entre as minhas maiores inspi-
rações vivas. E você foi importante 
para eu chegar nos lugares que es-
tou hoje, irmão. Que dia terrível. 
Obrigado por tanto, mano”.

A Delegacia de Homicídios da 
Capital abriu inquérito. A perícia 
constatou “ferimentos sobretudo 
na região do tórax”. O corpo será 
velado hoje na capela 3 do Cemité-
rio da Penitência, no Caju, às 10h. 
O sepultamento será às 13h15.

Amigos criaram o site https://
www.cadubarcellos.bonde.org/ 
com ‘vaquinha’, cujo valor será 
doado para Gabi com objetivo de 
cobrir os gastos com a escolarida-
de do Bernardo até os 18 anos. 

 LFamiliares e amigos identifica-
ram, na manhã de ontem, o cor-
po de Cadu Barcellos no Instituto 
Médico Legal (IML). “O Com-
plexo da Maré, o Brasil, o mundo 
perdem o cara brilhante, criati-
vo demais. A gente ainda acredita 
que a cultura pode mudar a rea-
lidade do jovem de favela. Ele foi 
um dos caras que teve sua história 
mudada com a cultura. Ele viajou 
12 países, disputou o Festival de 
Cannes com o filme Cinco Vezes 
Favela. É um exemplo para to-
do jovem de comunidade que 
quer alcançar seus sonhos, ba-
talhar pela cultura”, desabafou 
o amigo do cineasta, William 
Oliveira, na saída do IML.

Amigo de 
Cadu lamenta

 LCadu foi um dos responsáveis 
pela fundadores da ONG Maré 
Vive, que prestou homenagem 
pelas redes sociais. “Nós do Ma-
ré Vive estamos de luto, mesmo 
que o amanhã ainda seja de luta. 
Perdemos um amigo para essa 
violência diária, cria da favela que 
esteve conosco tantas vezes. Exis-
te um projeto de Estado que con-

tinuará tirando vidas, seja direta 
ou indiretamente. Nosso abra-
ço forte e solidário pra família, 
em especial pra Dona Neilde, e 
aos nossos amigos que estão sem 
chão e sem acreditar nessa par-
tida tão precoce. Seu legado foi 
deixado, Cadu. Obrigado!”.

Na comunidade onde viveu, 
além de promover cursos de in-

ternet e audiovisual, o cineasta 
participou do corpo de dança 
da Maré, dirigido pelo coreó-
grafo Ivaldo Bertazzo. Barcellos 
também assinou a direção da sé-
rie Mais X Favela, lançado em 
2011 no canal Multishow. Foi 
um dos integrantes da equipe 
que produziu o documentário 
5 X Pacificação, de 2012. 

Foi um dos fundadores da ONG Maré Vive

‘ASSASSINARAM 
UM AMIGO, UMA 
DAS MELHORES 
PESSOAS QUE 
CONHECI NA 

VIDA’ 

GREGÓRIO DUVIVIER, 
ATOR E HUMORISTA

‘O QUE VOCÊ NOS 
ENSINOU FICARÁ 

DE LIÇÃO PRA 
FAVELADOS E 
FAVELADAS’ 

RENE SILVA, CRIADOR DO 
VOZ DAS COMUNIDADES
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POLÍCIA

 L QUADRILHA FATURAVA ATÉ R$ 1 MILHÃO POR MÊS

D
oze mulheres foram pre-
sas na manhã de ontem no 
Complexo da Maré, Zona 

Norte do Rio, suspeitas de integrar 
uma quadrilha de golpistas se pas-
sando por atendentes de bancos. A 
Polícia Civil aponta que elas eram 
responsáveis por induzir as víti-
mas a repassarem dados bancários 
e entregarem seus cartões a outros 
integrantes da organização crimi-
nosa, que seriam motoboys para, 
posteriormente, serem utilizados, 
gerando grandes prejuízos às víti-
mas dos golpes.

Policiais Civis da Delegacia de 
Combate as Drogas (DCOD) des-
cobriu a organização criminosa 
especializada em golpes por meio 
eletrônico, ligada a traficantes de 
drogas da maior facção criminosa 
do Estado do Rio.

As mulheres, segundo o delega-
do titular da especializada, Gusta-
vo de Mello Castro, ligavam para 
as vítimas se passando por aten-
dentes de bancos para questionar 
sobre a possibilidade de compras 

‘Caô Center’ desligado
Presas 12 falsas atendentes de banco que aplicavam golpes

Suspeitas de integrar esquema foram presas no Complexo da Maré

DIVULGAÇÃO

suspeitas nos cartões.  
“A vítima dizia que não reali-

zou a compra. Daí, eles encami-
nhavam essa pessoa a um suposto 
atendimento bancário. Sugeriam 
ligar para o telefone do verso do 
cartão”, explica o delegado.

Mensagens gravadas
Um programa especializado 

com mensagens gravadas era uti-

lizado para enganar as vítimas, que 
pensavam estar em contato com o 
banco. Os criminosos, através des-
ta ligação fraudada, colhiam os da-
dos bancários, pedindo o número 
de cartão da vítima, por exemplo. 
Terminada a ligação, as integran-
tes do grupo diziam que um mo-
toboy recolheria o cartão, suposta-
mente bloqueado. Com os dados 
em mãos, realizavam as compras. 

 L Durante a operação da polí-
cia, foram aprendidos 11 no-
tebooks, nove máquinas de 
cartão, 50 cartões de créditos 
e telefones celulares, além de 
outros materiais utilizados 
nos crimes. 

Estima-se que o valor acu-
mulado com os golpes varie 
entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão 
por mês. A investigação se ini-
ciou a partir de informações 
de inteligência obtidas pela 
Delegacia Especializada, dan-
do conta da aproximação de 
lideranças de facção crimino-
sa atuante na comunidade da 
Maré com criminosos com ex-
pertise em fraudes bancárias, 
bem como a existência de nú-
cleos operacionais em diversos 
endereços da cidade, inclusive 
no interior das comunidades.

Notebooks 
apreendidos

Morte 
investigada

Crimes 
ambientais

 LPoliciais da 39ª DP (Pavu-
na) investigam a morte do 
eletricista Almir de Carva-
lho Junior, de 37 anos, após 
sair de um pagode na orla 
da Barra da Tijuca, na Zo-
na Oeste, no sábado. Um 
carro em alta velocidade te-
ria atropelado o eletricis-
ta após ele se desequilibrar 
ao atravessar a rua. O mo-
torista não prestou socor-
ro. Almir Junior foi levado 
para o Hospital Lourenço 
Jorge, mas não resistiu. 

 LA PM e o Instituto Esta-
dual do Ambiente (Inea) 
fizeram ontem operação 
para combater crimes am-
bientais no bairro Jardim 
Gramacho, em Duque de 
Caxias, na Baixada Flu-
minense. A operação con-
ta com o apoio de cerca de 
50 agentes lotados no 15º 
BPM (Duque de Caxias), 
no Batalhão de Polícia Am-
biental e no Inea. A região 
é uma área de constantes 
conflitos entre criminosos.

RAPIDINHAS...

Mala cheia 
de drogas

 LOperação conjunta da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral e Polícia Civil, com 
a Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core), 
apreendeu tabletes de 
maconha no interior de 
uma mala que estava no 
compartimento de trans-
porte de bagagens de um 
ônibus. A ação aconteceu 
na Rodovia Presidente 
Dutra, na Serra das Ara-
ras, na terça-feira. O do-
no da bagagem foi preso.
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POLÍCIA

 L OPERAÇÃO NA ZONA OESTE

Milicianos presos
Polícia fecha pedreira e tranca 14 no xilindró

A 
Força-Tarefa da Polícia 
Civil realizou ontem 
uma operação contra 

o braço financeiro da milícia 
chefiada por Wellington da 
Silva Braga, o ‘Ecko’, no bairro 
de Campo Grande, Zona Oes-
te do Rio. Os agentes prende-
ram 14 pessoas e fecharam 
uma pedreira explorada pela 
organização criminosa. A ação 
teve como objetivo asfixiar as 
fontes de renda e interromper 
comércios e serviços ilegais, 
que geram grande lucro para 
a quadrilha.

Na casa de um dos suspei-
tos os policiais encontraram 
armas e munições. De acordo 
com o delegado Willian Mon-
teiro Pena Júnior, da Draco, as 
investigações apontam que a 
milícia é responsável pela ex-
ploração de atividades ilegais, 
como cobranças irregulares 
de taxas de segurança e de mo-
radia; instalações de centrais 
clandestinas de TV a cabo e de 
internet; armazenamento e co-
mércio irregular de botijões de 
gás e água; parcelamento irre-
gular de solo urbano; explora-
ção e construções irregulares, 
areais e outros crimes ambien-
tais; comercialização de produ-
tos falsificados; contrabando; 
descaminho; transporte alter-
nativo irregular; e estabeleci-

mentos comerciais explorados 
pela milícia e utilizados para la-
vagem de dinheiro.

Fechou o cerco

Desde que começou a com-
bater a milícia, há pouco mais 
de um mês, a Força-Tarefa da 
Polícia Civil prendeu quase 30 

suspeitos de fazerem parte do 
grupo paramilitar ligado ao 
criminoso Ecko. Cerca de 20 
milicianos que foram mortos 
em confronto. 

A polícia também conse-
guiu fechar estabelecimentos 
ilegais que funcionavam para 
lavagem de dinheiro da milícia. 

Policiais apreenderam armas e munições na casa de miliciano preso

DIVULGAÇÃO
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POLÍCIA

Onde estavam os 
oito seguranças?
Contraventor usava escolta e estava sozinho

 L FERNANDO IGGNÁCIO ASSASSINADO

P
oliciais que investigam o 
assassinato do contraven-
tor Fernando Iggnácio 

querem saber por que o contra-
ventor estava sem os seguranças 
na hora do crime. Os policiais da 
Delegacia de Homicídios da Ca-
pital (DHC) pretendem convo-
car o chefe da segurança dele pa-
ra prestar depoimento. A DHC 
tenta agendar os depoimentos da 
esposa do contraventor do piloto 
do helicóptero. 

Policiais investigam a infor-
mação de que os atiradores esta-
riam de tocaia no local do crime 
desde as primeiras horas da ma-
nhã de terça-feira. Segundo a po-
lícia, os disparos foram efetuados 
de um terreno baldio ao lado do 
estacionamento de uma empre-
sa de táxi aéreo, no Recreio dos 
Bandeirantes. Os tiros foram dis-
parados a uma distância de, no 
máximo, cinco metros.

As investigações indicam que 
era praxe de Fernando Iggnácio 
desembarcar sozinho do heli-
cóptero quando voltava de An-
gra dos Reis e ir até o estaciona-
mento buscar o carro para, em 
seguida, pegar a esposa, que cos-
tumava aguardar na aeronave. Is-
so explicaria o fato de ele estar so-
zinho ao ser atacado e e a esposa 
ter conseguido fugir no helicóp-
tero após os disparos. 

Segundo a polícia, Iggnácio 
andava escoltado por cerca de 
oito seguranças, mas na hora do 
crime nenhum deles o acompa-
nhava. Os disparos foram de um 
fuzil AK-47, calibre 7.62. O con-
traventor foi atingido por pelo 
menos cinco disparos. Um de-
les atravessou a cabeça. A polícia 
analisa cerca de 64 imagens de câ-
meras de segurança do heliporto.

O carro do contraventor foi atingido por disparos de fuzil AK-47

LUCIANO BELFORD

 L Foi sepultado ontem à tar-
de o corpo do contraventor 
Fernando Iggnácio, assassi-
nado na terça-feira. O enter-
ro, marcado para as 16h30 no 
Cemitério Jardim da Sauda-
de, em Sulacap, foi antecipa-
do e fechado à imprensa.

Pelo menos cinco tiros acer-
taram Iggnácio, outros cinco 

disparos atingiram a lataria da 
picape blindada que pertencia 
ao contraventor.

A esposa de Fernando Igg-
nácio, que estava presente 
no assassinato, e o piloto que 
conduzia a aeronave eram es-
perados ontem para prestar 
depoimento na Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC).

Enterro fechado em Sulacap
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GERAL

Para aqueles que estão bus-
cando uma chance de entrar no 
mercado de trabalho, diversas 
oportunidades estão abertas. 
São mais de mil vagas de está-
gio em diversas áreas como ad-
ministração, marketing, ciên-
cia da computação, direito e 
outras, tanto para nível técni-
co quanto superior. 

Nesta semana, a Fundação 
Mudes oferece 218 vagas de es-
tágio, nos níveis superior, mé-
dio e técnico, com o valor da 
bolsa-auxílio podendo chegar 
a R$ 1,7 mil. As oportunidades 
abrangem áreas como sistema 
da informação, mecânica, lo-
gística, nutrição e outros. Para 
se candidatar, basta se cadas-
trar no site https://www.mu-
des.org.br/.

Para os moradores do esta-
do do Rio, o CIEE/RJ divulgou 
tem 1.166 vagas abertas, sendo 
648 para nível superior e 518 va-

gas para nível médio. As áreas de 
atuação também são variadas e 
incluem administração, conta-
bilidade, turismo e engenharias. 
Interessados devem se cadastrar 
pelo site www.ciee.org.br. 

A Tim reformulou seu pro-
grama de estágio e abriu 300 
vagas para sete estados brasilei-
ros. Para dar oportunidade de 
trabalho para minorias, a ope-
radora incentivará a inscrição 
e seleção de pessoas com de-
ficiência, LGBTI+ e estudan-
tes de diferentes faixas etárias, 
além de ter a meta de preencher 
50% das vagas com pessoas ne-
gras. Não existe restrições de 
curso, o único pré-requisito é 
ter uma matrícula ativa na fa-
culdade e previsão de formatu-
ra a partir de julho de 2022. As 
inscrições devem ser feitas até 
o dia 30 de novembro acessan-
do o site site www.estagiotim.
com.br. 

Oportunidade: 
1684 vagas de 
estágio abertas
Há chances em váreas áreas com 
remuneração de até R$ 1.700

 L PARA ENTRAR NO MERCADO

Paes aumenta a 
vantagem no Rio
Ex-prefeito tem 34%, contra 14% de Crivella

 L ELEIÇÕES 2020

P
esquisa de intenção de 
votos divulgada ontem 
pelo Datafolha mostra o 

candidato do DEM e ex-pre-
feito Eduardo Paes liderando 
a corrida à prefeitura do Rio. 
Na amostragem, Paes aparece 
com 34% das intenções de vo-
to, seguido pelo atual prefeito, 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), com 14%.

A candidata Martha Rocha 
(PDT) vem logo atrás, com 
11%, e Benedita da Silva (PT) 
aparece com 8%. 

A pesquisa mostra cresci-
mento de Paes, em relação à 
pesquisa anterior, divulgada 
no dia 5 de novembro, quan-
do o ex-prefeito aparecia com 
31%. Já Crivella e Martha ti-
veram queda. O atual prefei-

to caiu um ponto percentual 
e Martha, dois pontos. na pes-
quisa anterior, o atual prefeito 
aparecia com 15% e Martha, 
com 13%. Já Benedita se man-
teve com os mesmos 8%.

Segundo turno
O candidato Luiz Lima 

(PSL) aparece com 5%; e Re-
nata Souza (PSOL), com 4%. 
Bandeira de Mello (Rede) e 
Paulo Messina (MDB) têm 
2%. Clarissa Garotinho (Pros), 
Fred Luz (Novo) e Glória He-
loiza (PSC) aparecem com 1%. 
Cyro Garcia (PSTU), Suêd 
Haidar (PMB) e Henrique Si-
monard (PCO) tiveram menos 
de 1%. Nenhum/branco/nulo 
somam 14% e Não sabe/Não 
respondeu, 3%.

Em uma simulação de se-
gundo turno, a pesquisa traz 
os seguintes números: Eduar-
do Paes 58% x 22% Crivella 
(branco/nulo: 20%; não sabe: 

1%); Eduardo Paes 46% x 35% 
Martha Rocha (branco/nulo: 

17%; não sabe: 1%); e Eduar-
do Paes 50% x 27% Benedita 
da Silva (branco/nulo: 22%; não 

sabe: 1%).
A pesquisa foi realizada nos 

dias 9 e 10 de novembro e ou-
viu 1.148 eleitores da cidade do 
Rio de Janeiro com idades aci-
ma de 16 anos. A margem de 
erro é de 3% para mais ou para 
menos e o nível de confiança 
é de 95%. A pesquisa está re-
gistrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sob o número 
RJ-02768/2020.

O ex-prefeito Eduardo Paes subiu três pontos percentuais na pesquisa Datafolha e segue líder

REPRODUÇÃO/TWITTER

CIEE oferece 1.166 oportunidades para níveis superior e médio

DANIEL CASTELO BRANCO
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Aulas no estado 
em fevereiro
Secretaria de Educação planeja retorno presencial

 L 3º ANO DO ENSINO MÉDIO VOLTOU EM OUTUBRO

C
om excessão do 3º ano do 
Ensino Médio, que reto-
mou as aulas presenciais 

em 18 de outubro, as demais 
turmas da rede estadual de en-
sino só retornarão em feverei-
ro de 2021. “Em momento al-
gum se pensou em voltar com 
os outros anos de escolarização 
em 2020. Só o 3º ano do Ensi-
no Médio, de forma opcional, 
porque esses meninos têm a 
prova do Enem em janeiro”, 
explica o secretário estadual de 
Educação, Comte Bittencourt.

A retomada está sendo ela-
borada pela pasta e levará em 
conta a curva de contágio da 
Covid-19 no estado e nos mu-
nicípios. “Tudo dependerá de 
como se apresentará a curva 
pandêmica no início do ano 
que vem. Nosso planejamen-
to é otimista”, diz o secretário 
Comte Bittencourt.

A previsão é colocar em prá-
tica, em 2021, algo semelhan-
te ao que o Conselho Nacional 
de Educação aprovou como 
“Continuum Escolar”, que pre-
vê atividades extras, incluindo 
remotas, recuperando os con-
teúdos de 2020 com itinerários 

pedagógicos diferentes.
Os alunos que estão ter-

minando o Ensino Médio em 
2020 poderão realizar uma ma-
trícula especial para aprofun-
dar o conteúdo do último ano. 
O calendário para essas matrí-
culas especiais está sendo ela-

borado pela pasta e será divul-
gado em separado.

A Seeduc também prepara 
uma opção de reforço aos alu-
nos de terminalidade do En-
sino Médio Regular ou do IV 
Módulo da Educação de Jovens 
e adultos.

Comte diz que não se cogitou voltar com outros anos em 2020

REGINALDO PIMENTA

 LA Secretaria Municipal de 
Educação anunciou ontem que 
a volta às aulas presenciais para 
alunos do Ensino Fundamen-
tal do 9º ano, do último ano do 
Programa de Educação de Jo-
vens e Adultos e do Carioca 2 
(projeto de correção de fluxo) 
nas escolas públicas munici-
pais acontecerá na próxima 

terça-feira. Ao todo, são 61 mil 
alunos destas turmas, que estu-
dam em 427 unidades.

Nesta semana, com a parti-
cipação da comunidade esco-
lar, a retomada está sendo or-
ganizada. Professores, alunos 
e demais profissionais que te-
nham comorbidades não re-
tornarão. Os alunos poderão 

optar pelas aulas remotas.
As aulas presenciais serão às 

terças e quintas-feiras com tur-
mas divididas em grupos A e B 
para evitar aglomerações. Serão 
três horas de aulas por dia, nos 
turnos da manhã e da tarde pa-
ra o 9º ano, e à noite para o PEJA. 
Nas quartas-feiras haverá um re-
forço na higienização das escolas.

Escolas municipais voltam na próxima terça

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
anunciou ontam a autoriza-
ção para retomada dos estu-
dos com a vacina CoronaVac. 
A pesquisa tinha sido suspen-
sa, na segunda-feira, por con-
ta de um evento adverso com 
um dos voluntários, que mor-
reu em decorrência de suicídio. 

Em nota, a Anvisa afirmou 
que já obteve os dados neces-
sários para continuar com o 
estudo: “após avaliar os novos 
dados apresentados pelo pa-
trocinador depois da suspen-
são do estudo, a Anvisa entende 
que tem subsídios suficientes 
para permitir a retomada da 
vacinação e segue acompa-
nhando a investigação do des-
fecho do caso para que seja 
definida a possível relação de 

causalidade entre o EAG ines-
perado e a vacina”.

O IML já tinha divulgado 
um laudo sobre a morte do 
voluntário, provando que não 
teria relação com o imunizan-
te, mas a Anvisa suspendeu os 
testes até receber documen-
tos oficiais. No comunicado, a 
Agência afirmou que recebeu 
os dados na tarde de terça-fei-
ra e que não está divulgando a 
causa do evento adverso “em 
respeito à privacidade dos vo-
luntários de pesquisa”.

O órgão também reforçou 
que é  “importante esclarecer 
que uma suspensão não sig-
nifica necessariamente que o 
produto sob investigação não 
tenha qualidade, segurança ou 
eficácia” e que suspensões são 
“eventos comuns”.

Anvisa recua 
sobre vacina
Agência havia suspendido testes 

com a CoronaVac em São Paulo

 L TESTAGEM LIBERADA

Vacina CoronaVac tem sido testada pelo Instituto Butantã, em SP

AFP
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Espanha namora Pedro
Jornal diz que atacante do Mengão ‘não é Bebeto, nem Romário’, mas faz elogios

A
s boas atuações pelo Fla-
mengo e a convocação pa-
ra a Seleção Brasileira fize-

ram com que o jornal espanhol 
Marca publicasse uma análise so-
bre o atacante Pedro. Ao relembrar 
o histórico do atleta, revelado pelo 
Fluminense, a reportagem fez elo-
gios ao jogador de 23 anos.

A análise do jornal afirma que 
o artilheiro do Flamengo na tem-
porada “não corresponde ao per-
fil típico de um atacante brasilei-
ro. Não é Romário, nem Bebeto, 
nem Ronaldo”. Se por um lado diz 
que Pedro sabe tirar vantagem do 
seu bom porte físico, fala que não 
ajuda muito na marcação. “Mas 
no ataque destaca-se pelo opor-
tunismo e pelo primeiro toque. E, 
sendo destro, ele também tem um 
bom manuseio com a esquerda”.

Na atual temporada, Pedro en-
trou em campo pelo Flamengo 
em 36 partidas, com 20 gols mar-
cados. Ele está emprestado até o 
fim do ano pela Fiorentina. O Ru-
bro-Negro deseja a contratação 
em definitivo do jogador.

Revelado pelo Fluminense, Pe-
dro foi vendido no ano passado 
para o clube italiano. Sem chances, 
acabou emprestado ao Flamengo, 
quatro meses depois da sua con-
tratação pela Fiorentina.

Enquanto Pedro ficará como 
opção do treinador Tite, amanhã, 
contra a Venezuela, pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo de 2022, 
Gabriel Jesus deve ser titular da Se-
leção. O atacante do Manchester 
City avaliou a ausência de Neymar, 
lesionado na coxa esquerda:

“Neymar faz gols, dá assistência 
e joga muito bem. Sabemos a qua-
lidade. Já que ele não pode jogar, os 
outros têm de chamar a responsa-
bilidade. Não pode cair a respon-
sabilidade só em cima dele”.

Um dos artilheiros das Elimi-
natórias com 3 gols, Neymar, do 
PSG, não disputou a Copa Amé-
rica de 2019, mas o Brasil foi cam-
peão. Já Gabriel Jesus não veste a 
Amarelinha desde o 3 a 0 sobre a 
Corieia do Sul, em amistoso dis-
putado em novembro, porque es-
tava lesionado. “Acompanhei os 
jogos torcendo pela TV”, revelou. Os rubro-negros Everton Ribeiro e Pedro correm no gramado da Granja ao lado do zagueiro Thiago Silva

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

GABRIEL 
JESUS SOFREU 

CONTUSÃO 
MUSCULAR EM 

SETEMBRO

 LGabriel Jesus foi perguntado so-
bre Domènec Torrent, técnico de-
mitido do Flamengo na segunda-
feira. O atacante trabalhou com o 
espanhol no City, onde era auxi-
liar de Pep Guardiola. “Fiquei qua-
se dois anos com o Dome. É um 
cara muito gente boa, muito cal-
mo, com qualidade imensa. Mas 
a pegada do Brasil é diferente do 

que ele estava acostumado. Não 
quero defender, mas ele entende 
muito de futebol, treinava, passava 
treino, ajudava a gente”, disse Jesus, 
acreditando que Dome repensará 
alguns conceitos de jogo: “Infeliz-
mente, aconteceu o que aconte-
ceu, agora acho que ele vai repen-
sar nos conceitos, não que esteja 
errado, mas é o que ele acredita”.

Gabriel Jesus elogia Domènec

PRÓXIMOS JOGOS

Eliminatórias Amanhã Venezuela  21h30 Morumbi

Eliminatórias Terça Uruguai 20h Montevidéu
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‘Hoje realizo um sonho’
Zagueiro Jadson, que estava em Portugal, chega ao Vascão e exalta história do clube

 L REFORÇO PARA O BRASILEIRO E A SULA

N
a zona de rebaixamento 
do Brasileiro, o Vasco quer 
provar que não está à de-

riva. Além da urgente mudança 
de atitude cobrada pelo técnico 
Ricardo Sá Pinto, o Cruzmaltino 
pode ter novidades na abertura do 
returno contra o Sport, sábado, às 
16h30, na Ilha do Retiro. Oficia-
lizado como reforço até o fim da 
competição, em fevereiro de 2021, 
o zagueiro Jadson teve o nome pu-
blicado no Boletim Informativo 
Diário da CBF e está à disposição.

“Na minha infância, em Natal, 
ouvi e vi muito sobre o Vasco da 
Gama. Histórias de craques, jo-
gos decisivos e principalmente de 
uma torcida apaixonada. Hoje eu 
tenho certeza que realizo um so-
nho. Cheguei no Caldeirão e não 
vejo a hora de estrear com a cami-
sa do Cruzmaltino”, disse Jadson.

Indicado pelo técnico por-
tuguês, o defensor, de 29 anos e 
1,86m, é um velho conhecido de 
Sá Pinto, que acompanhou de per-
to sua trajetória como capitão do 
Portimonense, de Portugal. Reve-
lado pelo América-RJ, Jadson teve 
uma passagem pelo Bonsucesso 
antes da transferência para a Eu-
ropa. De volta ao Rio, não escon-
de a alegria pela primeira grande 
chance na carreira no Brasil.

Com a semana livre para trei-
nar, Sá Pinto terá rara oportu-
nidade de trabalhar e emplacar 
possíveis mudanças. Na defesa, a 
formação com três zagueiros (Mi-
randa, Ricardo Graça e Leandro 
Castan) agradou nos dois últimos 
jogos (Caracas 0 a 0 e Palmeiras 1 a 
0), mas Jadson pode ser testado na 
vaga de Miranda ou Graça.

Jadson é o quinto reforço para 
o Brasileirão, após o lateral-direi-
to Léo Matos (PAOK-GRE), o vo-
lante argentino Leonardo Gil (Al 
Ittihad-ARA), e os atacantes Gus-
tavo Torres (Nacional-COL) e To-
ko Filipe (Louletano-POR). Jadson, de 29 anos e 1,86m, é um velho conhecido de Sá Pinto, que o acompanhou no Portimonense

DIVULGAÇÃO/PORTIMONENSE

 LUm dia após o presidente Ale-
xandre Campello revelar a sus-
pensão da negociação pela com-
pra do meia Martín Benítez, o 
advogado Leven Siano, que no 
sábado foi eleito o próximo presi-
dente do Vasco (a Justiça suspen-
deu o pleito, remarcando nova vo-
tação para este sábado, via sistema 
online), se reuniu com o empresá-
rio do jogador, Adrian Rafael Cas-
tellano, e apresentou as garantias 
bancárias para sacramentar a per-
manência do ‘Ben 10’. Segundo a 
Rádio Tupi, a compra será sacra-
mentada junto ao Independiente
-ARG assim que Leven for mesmo 
oficializado como novo presiden-
te, por cerca de R$ 22 milhões pe-
los 60% dos direitos do meia.

Leven garante 
Martín Benítez

 LFilho do ex-presidente Eurico 
Miranda, Euriquinho bateu bo-
ca com o atual mandatário, Ale-
xandre Campello, pelo Twitter. 
Tudo teve início quando Euri-
quinho afirmou que Campello 
selaria ontem um acordo com 
Jorge Salgado, candidato pe-
la chapa Mais Vasco. Campello 
respondeu chamando Euriqui-
nho de ‘desempregado’. Os ata-
ques continuaram e Euriquinho 
o acusou de ser “golpista bara-
to”. “Vem para guerra, Campello! 
Mas explica tudo. Como foi todo 
o acordo, aonde foi feito, quem 
participou e por fim de quan-
to foi a garantia financeira! Vou 
adorar falar sobre isso! O golpe 
teve preço”, escreveu Euriquinho.

Campello e 
Euriquinho

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Sábado Sport  16h30 Ilha do Retiro

Brasileirão 19/11 Fortaleza 19h São Januário
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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

 L PARAGUAIO NA MIRA

Alvo pra ‘volância’
Hernesto Caballero é especulado no Glorioso

E
m busca de um volante, o 
Botafogo poderá contar 
com o paraguaio Hernes-

to Caballero. O jogador, de 29 
anos, rescindiu com o Olimpia, 
do Paraguai, e seu nome vem 
sendo ventilado como um pos-
sível reforço para o Glorioso.

De acordo com informações 
do site FogãoNet, o jornalista 
paraguaio Carlin Correa utili-
zou a sua conta oficial no Twit-
ter para descrever uma suposta 
declaração de Caballero, após 
sair do Olimpia. O jogador te-
ria seguido a conta do Botafo-
go no Instagram. “Vou para o 
clube do Brasil. Vocês vão sa-
ber quando eu assinar, me pedi-
ram que não diga ainda. É uma 
equipe da primeira divisão”, 
afirmou Hernesto Caballero.

A cabeça-de-área é o setor 
que agora mais preocupa Ra-
món Díaz, técnico argentino 
que foi apresentado oficial-
mente na terça-feira. O clube 
corre contra o tempo para aten-
der ao pedido do comandante.

Canseira

Junto com Don Ramón, que 
ficará ausente do Glorioso por 
pouco mais de uma semana pa-
ra uma cirurgia simples fora do 
Brasil, chegou o preparador físico 
Jorge Pidal. A ausência resistên-
cia de todo o grupo nas partidas 
era uma das maiores reclamações 
da torcida nos últimos tempos. 
Bom, isso parece que vai mudar 
dentro de pouco tempo.

Adepto de trabalhos inten-
sos, Pidal fez os jogadores sua-
rem muito a camisa em seu 
primeiro dia à frente da prepa-
ração física. Prova disso foi que 
vários atletas deixaram a ativi-
dade no campo anexo do Nilton 
Santos com câimbras. “a ideia é 
colocar o Botafogo no lugar que 
merece, é uma equipe grande 
do Brasil”, prometeu Jorge Pi-
dal, em entrevista à BotafogoTV.

Ex-Olimpia, Caballero passou a seguir o Botafogo nas redes sociais

DIVULGAÇÃO

 LBoa notícia para a galera alvi-
negra: o goleiro Diego Cava-
lieri se recuperou do novo co-
ronavírus e voltou a treinar. O 
jogador reaparecerá na partida 
contra o Bragantino, na pró-
xima segunda-feira, no Nilton 
Santos. Cavalieri, que estava 
assintomático, participou sem 
problemas da atividade realiza-
da na manhã de ontem.

O camisa 12 foi desfalque na 
derrota para o Bahia (1 a 0, na 

Arena Fonte Nova), quando foi 
substituído por Saulo, que teve 
atuação insegura e se salvou de 
levar um frango incrível gra-
ças à intervenção do Árbitro 
de Vídeo. O Botafogo também 
aguarda pelo retorno do para-
guaio Gatito Fernández, titu-
lar absoluto da posição. Ele se 
recupera de um edema ósseo 
no joelho esquerdo e ainda não 
tem qualquer previsão de re-
tornar aos treinamentos.

Cavalieri volta aos treinamentos

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Segunda Bragantino  20h Niltão

Brasileirão 22/11 Fortaleza 18h15 Niltão
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É o ‘Muroel’ do Fluzão!
Goleiro Muriel elogia bom momento do setor defensivo do Time de Guerreiros

 L TALENTO TÁ NO SANGUE

A 
derrota de domingo pa-
ra o Grêmio (1 a 0) já é 
passado no Fluminen-

se. Em quinto lugar no Brasi-
leiro, o Tricolor tem um desafio 
complicado contra o Palmei-
ras, no sábado. Para voltar a 
vencer, o Time de Guerreiros 
precisa ter cuidados defensi-
vos, já que o Verdão tem muitas 
peças de qualidade no ataque. 
Na opinião do goleiro Muriel, o 
elenco tricolor está pronto pa-
ra a partida em São Paulo.

“Estamos trabalhando for-
te para tomar o mínimo de gols 
possível. Acho que é um dos pon-
tos fortes nossos. Tivemos um 
número de gols sofridos baixo 
nos últimos jogos, isso possibili-
tou a série invicta. Tem a ver com 
o desempenho de todo time”, ex-
plicou o goleiro de 33 anos.

Cinco anos mais velho do que 
o irmão Alisson, goleiro do Liver-
pool-ING e da Seleção Brasileira, 
Muriel destaca o espírito coletivo 
do Fluminense.

“Um ponto positivo é que to-
dos estão se doando, até os do ata-
que. Atentos a cada detalhe. Temos 
que nos manter atentos, qualquer 
lance pode definir a partida. Às ve-
zes temos um bom padrão de jogo 
e sofremos, mas estamos jogando 

contra adversários qualificados. Se 
dermos uma brecha, eles podem 
matar o jogo”, afirmou.

Se o Flamengo tem a segunda 
pior defesa do Brasileirão com 29 
gols sofridos em 20 jogos, o Flu le-
vou 22 no mesmo número de par-
tidas. Ao falar sobre os zagueiros e 
laterais do elenco, o goleiro desta-
cou que, mesmo quando a equipe 
de Odair Hellmann tem desfalque 
no setor, o substituto tem conse-
guido manter o nível do titular.

“Eles estão em excelente mo-
mento, fazendo grandes jogos, 
passando segurança. Quero apro-
veitar para falar dos outros, o Fer-
raz, o Digão, até mesmo o (Igor) 
Julião e o Danilo (Barcelos). Todos 
que têm entrado estão correspon-
dendo. Passamos por algumas di-
ficuldades de desfalques e quem 
entra está ajudando”, disse.

Muriel, de 33 anos, diz que os zagueiros transmitem segurança 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O FLAMENGO 
LEVOU 29 GOLS, 

ENQUANTO 
O TRICOLOR 
SOFREU 22

 LO Fluminense foi condenado 
pelo Tribunal Regional do Traba-
lho da Primeira Região a pagar R$ 
618.117,64 ao volante Aírton, que 
defendeu o clube em 2018 e 2019. 
A decisão foi assinada pela juíza 
substituta Elisa Torres Sanvincen-
te. A dívida seria referente a verbas 
rescisórias, remuneração, férias 
atrasadas, FGTS, multas e hono-
rários advocatícios. 

O Fluminense tentou um 
acordo amigável e ofereceu R$ 

383.042,00, em 24 parcelas, ao vo-
lante. No entanto, Aírton fez uma 
contraproposta de R$ 456.280,00 
sendo, em 16 parcelas com a pri-
meira para terça-feira passada, dia 
10. Como não houve acordo, o ca-
so foi a julgamento.

Em duas temporadas, Aír-
ton vestiu a camisa tricolor em 
43 oportunidades. Ele não mar-
cou gols, nem ganhou título. Aos 
30 anos, o jogador defende hoje 
o Ermis Aradippou, do Chipre.

R$ 600 mil ao volante Aírton

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Sábado Palmeiras  21h30 Allianz Parque

Brasileirão 22/11 Inter-RS 18h15 Beira-Rio
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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
 

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

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.
 

CENTRO TAINÁ 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Rua Álvaro Alvim, Cine-
lândia. Aceita-se Cartão.

 
ERIKA TIJUCANA 
Novo endereço! Loira, linda 
corpo/ rosto, 100% mulher, 
carinhosa, educada, liberal, ex-
periente, busto médio, atendo, 
T.97075-9422 www.muraldopra-
zer.com.br/erika.

 

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

 

MASTER2014 V/TEXTO
Renaut Master 2014, prata, exe-
cutiva, 15 lugares, 200.000km 
rodados. Carro de turismo.úni-
co dono Tel: 99128-2387. Ótimo 
estado. Junior.
 



ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Sábado Atlético-GO  21h30 Maracanã

Copa do Brasil Quarta São Paulo 21h30 Morumbi

Hugo falha e Fla perde
Jovem goleiro entra no segundo tempo e entrega o tesouro para o São Paulo

 L COPA DO BRASIL

O 
técnico Rogério Ceni es-
treou com o pé esquer-
do. Com falha do goleiro 

Hugo Souza nos minutos finais, 
o Flamengo perdeu ontem para 
o São Paulo, por 2 a 1, no Mara-
canã, pelo jogo de ida das quartas 
de final da Copa do Brasil. Na pró-
xima quarta, no Morumbi, o Ru-
bro-negro terá de vencer por dois 
gols de diferença para pegar Grê-
mio ou Cuiabá. Qualquer vitória 
pela vantagem mínima leva a de-
cisão para os pênaltis, já que o gol 
fora não é critério de desempate. 

O primeiro tempo foi movi-
mentado, com o Flamengo op-
tando por dar a posse de bola ao 
São Paulo. A estratégia de Ceni deu 
certo e tomou conta nos 45 minu-
tos iniciais, tendo oito finalizações, 
contra nenhuma do adversário. 
A pressão rubro-negra quase deu 
certo aos 25 minutos, quando Ga-
bigol recebeu de frente para Volpi e 
finalizou no fundo da rede. O ata-
cante chegou a comemorar, mas a 
arbitragem marcou impedimento 
após análise do VAR.

Para o segundo tempo, Ceni sa-
cou Michael e colocou Arrascae-
ta. Porém, quem fez o gol foi São 
Paulo, logo no primeiro minuto. 
Gabriel Sara deu belo passe para 
Brenner, que, sozinho com Diego 
Alves, finalizou deslocando o go-
leiro: 1 a 0. Mas no lance seguinte o 
Flamengo empatou: Bruno Hen-
rique deu bom passe para Gabigol 
finalizar, encobrindo Volpi.

Após os gols, aos 9, Diego Alves 
caiu no chão e, chorando com do-
res, foi substituído por Hugo Sou-
za. Já no vestiário ficou constata-
do que eram “apenas “ câimbras. 
Quando parecia o jogo termina-
ria empatado, aos 42, Hugo Souza 
recebeu passe de Léo Pereira e foi 
tentar driblar Brenner na peque-
na área: ducha fria no Fla, que não 
vence o São Paulo desde o primei-
ro turno do Brasileiro de 2017.

Gabigol foi titular, se movimentou muito e fez dois gols, um deles bem anulado por impedimento

REGINALDO PIMENTA

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

Tiago Volpi, Juanfran, Diego, Bruno 
Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, 
Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bue-
no); Luciano (Pablo) e Brenner (Léo). 
Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã 
Juiz: Anderson Daronco (FIFA-RS) 
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS) 
Gols: 2º tempo: Brenner, a 1 minuto e aos 42; e Gabigol, aos 3 
Cartão amarelo: Reinaldo

FLAMENGO 1 SÃO PAULO 2

 LONTEM 
Flamengo 1 x 2 São Paulo 
Palmeiras 3 x 0 Ceará 
Cuiabá 1 x 2 Grêmio 
Inter-RS 0 x 1 América-MG

 LQUARTA, DIA 18 
16h30: Grêmio x Cuiabá 
19h: Ceará x Palmeiras 
21h30: América-MG x Inter-RS 
21h30: São Paulo x Flamengo

QUARTAS DE FINAL

 LApós a partida, Hugo Souza não 
fugiu da responsabilidade e deu 
entrevista. Embora tenha 21 anos, 
o goleiro mostrou muita maturi-
dade nas palavras: “Futebol é to-
do dia. Pude sair como destaque 
do time em vários jogos de forma 
positiva. E hoje infelizmente, errei. 
A falha vai acontecer. Todo mun-
do falha, todo mundo erra, todo 
mundo é ser humano. Mas o im-
portante é continuar trabalhan-
do para que das próximas vezes 
eu não cometa o mesmo erro, que 
pode ser fatal, como foi hoje, que 
pode definir uma classificação”.

Hugo: ‘Todo 
mundo erra’
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A GATA DA HORA

esbanja estilo, sensualidade e beleza. Impossível 

deixar de admirar tanta formosura! A beldade, que é do tima-

ço de modelos do site Diamond Brazil, adora dançar e correr. 

Questionada sobre quais partes do seu corpo que mais gos-

ta, ela respondeu na lata: “O bumbum e a boca”.

LUA SANTANA

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

ANDREA SCHAEFER/DIVULGAÇÃO

 LCristiano Ronaldo por 
Neymar (foto). Segundo a 
imprensa italiana, essa é a 
troca que a Juventus vai su-
gerir ao Paris Saint-Ger-
main, da França. Para isso, 
a Velha Senhora pretende se 
desfazer do argentino Dyba-
la para aliviar a folha salarial. 
Como a Juventus não pla-
neja renovar o contrato de 
Cristiano Ronaldo, que ter-
mina em 2022, o clube pla-
neja tentar incluir o portu-
guês em uma operação com 
o PSG, equipe que tem sido 
apontada como provável 
destino do atacante pela im-
prensa europeia nos últimos 
meses. Será que tem rolo?

Juve quer fazer troca-troca
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

M a r c e l o 
Chamusca, que elimi-
nou o Botafogo da Co-
pa do Brasil no coman-
do do Cuiabá, deixou o 
clube do Mato Grosso e 
acertou com o Fortale-
za. Ele é o substituto de 
Rogério Ceni, novo trei-
nador do Flamengo.

nome da seleção 
sueca e um dos astros do Mi-
lan, da Itália, Ibrahimovic te-
rá a sua vida e trajetória con-
tada no filme ‘Eu sou Zlatan’, 
que será lançado oficialmen-
te no ano que vem. A produ-
ção do longa já começou. O 
atacante completou 39 anos 
no dia 3 de outubro.

 LO TÉCNICO LMAIOR
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BABADO
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ABUNDÂNCIA!

 LJuliana Paes mostrou o 
corpão na noite de ter-
ça-feira no Instagram. A 
atriz de 41 anos, que está 
no ar na reprise da nove-
la ‘A Força do Querer’, na 
Rede Globo, posou de bi-
quíni durante as férias na 
Bahia. O registro destacou 
o corpo da atriz, como a 
barriga e a bumbum.

“Passando só pra di-
zer que estou feliz”, es-
creveu na legenda. “Es-
sa mulher é uma obra 
divina”, exaltou uma fã.
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‘EU ME AMEI MORENA’
 LAndressa Suita rebateu os comentários negativos 

sobre o seu novo visual, no Instagram. A ex de Gust-
tavo Lima pintou as madeixas e ficou morena re-
centemente, e afirmou estar amando o novo look.

“Parei um pouquinho aqui para falar com vocês 
sobre essa transformação toda, que deu o que fa-
lar, né. Pessoas que gostaram, pessoas que não gos-
taram. Normal. Eu amei, eu estava precisando dar 
uma repaginada no visual, dar uma mudada. Estar 
com uma nova cara. E eu me amei morena”, disse a 
modelo, ontem, nos Stories.

Ela ainda ressaltou que está feliz com os fios sau-
dáveis. “O loiro dá uma danificada, dá uma quebra-
da, ainda mais o meu cabelo que é mais fininho, ele 
ficava mais ralo. Eu tô amando porque tô sentindo 
ele bem mais forte”, declarou. 

DÉBORA NASCIMENTO POSA OUSADA

 LSem contrato fixo com a 
Globo desde o início de ju-
lho, Débora Nascimento 
procurou cumprir a qua-
rentena em casa durante 
a pandemia do coronaví-
rus, mas, nos últimos dias, 
ela não resistiu e foi tirar 
alguns dias de descanso e 
muito sol em Caraíva, no 
litoral sul da Bahia. A atriz 

tem mostrado um pouco de 
sua rotina nas redes sociais 
e os fãs não resistiram a um 
clique em que ela aparece 
de fio-dental com um bum-
bum perfeito. “Deusa”, 
“Perfeita” e “Maravilho-
sa” foram alguns dos elo-
gios que Débora ganhou 
na publicação, que recebeu 
mais de 200 mil curtidas.

MUSA FITNESS
 LA modelo fitness Carolina 

Azevedo, que vive na Fila-
délfia, nos EUA, posou pa-
ra um ensaio bem sensual e 
abriu seu coração.

“Meu último relaciona-
mento foi com um russo, nos 
Estados Unidos. Estou meio 
decepcionada com os ho-
mens, acho que se pudesse ne-
nhuma mulher escolheria ser 
hétero”, diz ela, que não des-
carta romance com mulheres.

BABADINHOS

 LTHIAGO SALVÁTICO , 
suposto companheiro de 
Gugu Liberato, que morreu 
em 2019, voltou a falar so-
bre o apresentador em suas 
redes sociais. “Foi a pessoa 
mais importante da minha 
vida. Não está mais aqui, 
mas eu tenho que seguir em 
frente”, disse ele.

 LRAFA KALIMANN decidiu 
passar alguns dias no Rio e 
compartilhou os detalhes 
da mansão que alugou 
na Joatinga, na Zona Sul. 
“Vou mostrar para vocês a 
casa que aluguei para mim 
e para a minha equipe no 
Rio. Eu me perco, na verda-
de”, comentou Rafa.

EM ALTA EM BAIXA

 LMC Mirella lançou no-
vo single, ‘Seu Rebola-
do’, com Dadá Boladão.

 LFilha de Belo é presa 
acusada de golpes ele-
trônicos.

REPRODUÇÃO

FÁBIO JR. E FIUK: CARA DE UM, FOCINHO DO OUTRO
 LFábio Jr. espantou seus segui-

dores do Instagram, ontem, com 
uma foto de quando tinha ape-
nas 26 anos. O registro foi feito 
em 1979. Os fãs ficaram impres-
sionados com a semelhança en-
tre o cantor e seu filho Fiuk. “Era 
uma vez um calendário (risos). 
Quem faz aniversário em no-
vembro?”, perguntou Fábio.

 LAtualmente, Fábio Jr. tem 67 
anos. Ele faz aniversário no dia 
21 de novembro. “Fiuk, idênti-
co!”, escreveu uma pessoa. 
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h00. Glo-
bo: Ellen, Be-
nê, Lica (foto) 
e Keyla se sur-
preendem com 
a chegada de 
Tina. Tato ga-
rante que con-
tará sobre sua sabotagem, caso 
Keylla não o faça. Josefina incentiva 
Roney a contratar Dogão.

19h45. Glo-
bo: Tancinha 
(foto) disfarça a 
presença de Be-
to para Apolo. 
Ela chora quan-
do descobre que 
Apolo comprou 
uma casa e afirma não merecer o gesto 
do noivo. Bruna deduz que Giovanni 
pode ser o amante de Camila.

2 1 h 0 0 . 
SBT:  Tob ias 
aproveita a pre-
sença de Maria 
Cecília (foto) e 
lhe envia uma 
m e n s a g e m 
dizendo que 
gostaria de conversar com ela. Mili, 
Vivi e Tati vão ao encontro de Cícero 
e estranham a ausência do homem.

18h30. Glo-
bo: Ester co-
menta com Cas-
siano (foto) que 
não tem conhe-
cimento sobre 
a prestação de 
contas da ONG. 
Cassiano promete a Alberto que destrui-
rá tudo o que ele tem. Bibiana confessa 
a Donato que está com vergonha.

21h00. Re-
cord: Bernardo 
(foto) ataca Be-
to e o sequestra. 
Luiggi é contido 
pelos amigos. 
Bernardo liga 
para Tobias. Po-
derosa visita Miguel e Maria Antônia. 
Antônio gasta a grana que ganhou 
do pai e é advertido por Cindy.

21h40. Glo-
bo: Bibi e Caio 
(foto) discutem. 
Yuri vai à casa 
de Bibi falar 
com Dedé  e 
Heleninha fica 
furiosa. Nona-
to comenta com Biga suas suspeitas 
sobre Silvana. Caio muda de ideia e 
decide defender Rubinho.

 L ‘CÊS SÃO TUDO P...’

Esse tapinha dói
Deborah Secco apanhou em ‘Bruna Surfistinha’

A 
reprise de Que História é 
essa, Porchat? que foi ao ar 
ontem, na Globo, reviveu 

uma história divertida envolven-
do Deborah Secco e Sérgio Guizé 
na época das gravações de Bruna 
Surfistinha, uma adaptação ci-
nematográfica em 2011 do bes-
t-seller literário O Doce Veneno 
Do Escorpião: o Diário de uma 
Garota de Programa, de Raquel 
Pacheco. A atriz, que foi a convi-
dada do programa, contou que 
os dois passaram por poucas e 
boas por causa de seus persona-
gens no filme.

Na época das gravações, Debo-
rah viveu a prostituta Bruna e, por 
isso, precisava andar pela cidade 
de São Paulo caracterizada como 
a personagem. Sem ser reconhe-
cida, em uma cena em que fugia 
do personagem interpretado por 
Guizé, a atriz ganhou abrigo de 
uma dona de bar.

“A mulher escondeu a gente 
atrás de uma parede falsa, onde 
tem as máquinas de caça-níquel. 
E a gente ficou ali, eu chorava e a 
mulher ‘cês são tudo p...!’”, contou 

Deborah, que acabou apanhando 
da mulher. Mesmo assim, a artista 
disse que não saiu da personagem, 
pois todo esse realismo dava mais 
emoção à cena. 

Mas emoção pouca é bobagem 
para os atores. Depois, ao voltar 
para a rua, Guizé novamente a 

confrontou dentro do persona-
gem. “Quando ele veio, veio uns 
trinta para bater nele. ‘Larga ela, 
larga ela!’ A polícia chegando! A 
gente falou que era mentira, era 
um filme, e disseram: ‘Mentira na-
da, para de defender ele!’”, contou 
a Porchat.

Deborah viveu prostituta no filme e ganhou abrigo de dona de bar

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“De amigos a gente não cobra presença, cobra 

saudade.” (Carlos Maurício)

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

 LOs astros estimulam você a 
passar o dia ao lado do par. 
Mas tome cuidado para que 
uma conversa não vire uma 
briga. Aposte em parcerias 
profissionais com colegas. 
Números da sorte: 58, 94 e 76.

 LTerá ânimo e disposição para 
as suas atividades diárias. 
Quem está só, pode encontrar 
um novo alvo na paquera, nem 
que seja virtualmente. Aten-
ção ao trabalho.
Números da sorte: 50, 68 e 32.

 LTerá disposição para colabo-
rar com colegas no ambiente 
de trabalho. Talvez receba 
proposta de parceria. Assunto 
do passado pode gerar brigas 
no relacionamento.
Números da sorte: 96, 15 e 33.

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

 LO dia traz uma energia mais 
tensa, mas você deve tomar 
cuidado para que não preju-
dique seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Dê 
atenção extra para a saúde.
Números da sorte: 25, 61 e 43.

 LNão remoa mágoas do passa-
do e não deixe que elas gerem 
discussões. Se está só, poderá 
se interessar por alguém. A 
dois, apimente o seu relacio-
namento. Sucesso no trabalho.
Números da sorte: 53, 08 e 26.

 LO dia pode reservar preocu-
pações com parentes ou desa-
venças no trabalho, mantenha 
o controle! Tenha prudência 
também nas atividades físicas. 
Tenha muita calma com o par.
Números da sorte: 09, 63 e 00.

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

 LOs astros ajudarão você a en-
frentar os desafios complica-
dos que a vida apresenta. Um 
bom diálogo ajudará a escla-
recer todos os mal-entendidos 
com sua cara-metade.
Números da sorte: 75, 30 e 84.

 LAproveite a energia do dia 
para esclarecer dúvida que 
estão pairando sobre seu re-
lacionamento. Nas finanças, 
poderá contar com o apoio da 
família e alguns amigos. 
Números da sorte: 73, 19 e 82.

 LBom dia para refletir e exerci-
tar a paciência. No campo pro-
fissional, conseguirá alcançar 
um acordo importante. Hora 
de resolver questões de saúde. 
Evite brigas com o par.
Números da sorte: 13, 67 e 49.

SÃO JOSAFÁ 
Nasceu na Ucrânia, no ano de 1580, 
em uma família ortodoxa. Aos 24 
anos, Josafá entrou para a Ordem 
de São Basílio. Após ser ordenado 
sacerdote, empreendeu um traba-
lho missionário tão notável que foi 
chamado de “raptor de almas”. 
Dotado de muitas virtudes e dons, 
foi superior de vários conventos, até 
se tornar arcebispo de Polotsk em 
1618 e lutar pela formação do clero, 
catequese do povo e pela evange-
lização de todos. Ficou conhecido 
também por atuar na aproxima-
ção entre a Igreja Ortodoxa e a de 
Roma. Morreu aos 43 anos.

SANTO DO DIA

AMIGOS
Eram dois amigos, Cala Boca e 
Confusão. Um dia, Confusão 
se meteu em uma briga e foi 
levado pela polícia. Cala Boca 
foi atrás do amigo. Quando ele 
chegou na delegacia, o delega-
do perguntou:

— Quem é você?
— Cala Boca.
— Você me respeite. Sou uma 
autoridade. O que veio fazer 
aqui? — indaga o delegado, 
indignado.
— Vim atrás de Confusão, é 
aqui que eu encontro?

LATINHA
Ricardo diz para o amigo:
— Sabia que meu tio morreu de 
latinha?
— Como assim?
— Foi nadar numa praia e disse-
ram que lá não tinha tubarão, 
mas lá tinha!

VIZINHOS
À noite, enquanto o marido 
está na cama lendo o jornal, a 
esposa comenta:
— Os nossos vizinhos, o casal 
que mora aqui em frente, pa-
recem dois namorados. Ele, 
sempre que chega em casa, 

tenho reparado, traz um pre-
sente e, de manhã, ao sair, lhe 
dá sempre vários beijos. Por que 
não faz o mesmo? Você era tão 
romântico.
Então, o marido responde:
— Querida, mas eu nem conhe-
ço ela.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Iroko
MENSAGEM:
Iroko nos diz para tomar cui-
dado com o conformismo. A 
mudança sempre se faz ne-
cessária, pois devemos estar 
sempre em constante mo-
vimento. Evite contato com 
pessoas invejosas.
SAUDAÇÃO:
Makurá-dilê, Salve Tempo
CORES:
Branco, verde e vermelho.
ELEMENTO:
Todos
SIMPATIA:
Para afastar olho grande e 
inveja da sua casa, coloque 
em um pote de vidro gran-
de, sal grosso até a metade 
e complete a outra metade 
com carvão em pedaços, 
deixe exposto na frente da 

porta de entrada. Peça a Iro-
ko que transforme a energia 
negativa em positiva.

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

 LAcordos e parcerias de traba-
lho podem enfrentar confli-
tos. Não tente impor seu pon-
to de vista a todo custo. Use 
sua energia para se livrar de 
problemas de saúde.
Números da sorte: 73, 10 e 37.

 LO seu jeito pode ficar irritado 
e impaciente hoje por conta da 
Lua, evite magoar amigos e fa-
mília. Aposte em uma postura 
mais amigável para se enten-
der com as pessoas queridas.
Números da sorte: 83, 02 e 92.

 LTerá energia de sobra para 
levar suas iniciativas adiante. 
No amor, pode querer discutir 
o relacionamento com o par, 
mas tome cuidado para não 
brigar e colocar tudo a perder.
Números da sorte: 12, 57 e 93.
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