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CAUSANDO UM 
ZUM-ZUM-ZUM!

Novo clipe de Ludmilla tem cenas 
quentes da cantora com a esposa
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Buracão tá largado 
em Padre Miguel

Periquitos precisa 
de coleta de lixo

Praça de Caxias 
está abandonada

Realengo na mão 
da vagabundagem

Galho de árvore 
bloqueia passagem

Falta policiamento 
em Copacabana

 L O túnel de passagem conhecido 
como “Buracão”, na esquina das 
ruas Ubatuba e José Correa de 
Paulo Sá, em Padre Miguel, está 
em péssimas condições. Passo ali 
todos os dias e tenho a impressão 
de correr perigo. Quando chove, 
não é possível atravessar.

 L A Rua Rodolfo Dantas, no bairro 
Periquitos, em Duque de Caxias, 
parece um lixão. Não há coleta 
de lixo e nem lixeiras ou caçam-
bas espalhadas pela via. Tudo é 
jogado no chão e fica um odor 
insuportável em alguns pontos. 
Alô, Comlurb!

 L É deplorável o estado da Praça 
da Bandeira, na Vila São Luís, em 
Duque de Caxias. Mesas, bancos e 
muros vandalizados e quebrados, 
é de partir o coração. A Praça da 
Apoteose também está abando-
nada. Calçadas esburacadas e 
moradores de rua.

 L Cadê o policiamento em Realen-
go? A população está totalmente 
desamparada, sofrendo assaltos 
diários, ninguém mais pode sair 
de dia ou à noite. Não vemos ne-
nhum patrulhamento da polícia 
no bairro. Estamos largados!

 L Já faz mais de duas semanas que 
um galho de árvore está caído no 
meio da rampa da escadaria que 
liga a Rua das Graças, no Bairro 
de Fátima, com a Cardeal Leme, 
em Santa Teresa, impedindo a 
passagem dos pedestres.

 L A onda de crimes em Copaca-
bana não acaba. Nesta semana, 
uma loja foi assaltada na Rua 
Santa Clara. Além dos assaltos 
aos estabelecimentos comerciais, 
pedestres também são furtados 
diariamente no bairro.

Elza Teixeira
Por e-mail

Alessandra Paes
Duque de Caxias

Felipe Maia
Por e-mail

Anônimo
Realengo

Luis Leite de Carvalho
Por e-mail

Anônimo
Copacabana
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JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 60 anos e 
sou jornaleiro há 47. 
Antes de ser jornalei-
ro, estudava. Na minha 
profissão, gosto do 
contato com o público, 
conversar e das amiza-
des que faço. Moro no 
bairro Mucajá, torço 
pelo Botafogo e, nas 
horas vagas, gosto de 
tomar uma cerveja. 
Gosto de ler tudo no 
jornal MEIA HORA.

OCIONE JOSÉ DE 
ALMEIDA —

 Engenheiro Pedreira

TATIANA 
ALBU-
QUERQUE 
DOS SAN-
TOS  
tem atualmen-
te 33 anos. Ele 
desapareceu 
no dia 12 
de dezem-
bro de 2001, na Rocinha (Zona Sul 
do Rio), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Jerominho (à esquerda), o irmão Nalino, e a candidata a vereaddora Carminha Jerominho são investigados pela Polícia Federal

 REPRODUÇÃOARQUIVO PESSOAL

‘Liga’ na mira da PF
Irmãos Jerominho e Natalino, e Carminha, candidata do clã, são alvos de operação

 L FUNDADORES DE MILÍCIA DA ZONA OESTE

O
s irmãos Jerônimo Gui-
marães Filho, o Jero-
minho, e Natalino José 

Guimarães, o Natalino, acusa-
dos de comandarem a ‘Liga da 
Justiça’, maior milícia em ati-
vidade no Rio, foram alvo de 
uma operação da Polícia Fede-
ral, ontem. Foram apreendidos 
dinheiro e material de campa-
nha, mas ninguém foi preso.

A operação Sólon apura a 
prática do crime de organi-
zação criminosa e lavagem de 
dinheiro relacionados à crimes 
eleitorais. Ao todo, foram 12 
mandados de busca e apreen-
são cumpridos pelos agentes 
contra milicianos que dispu-
tam cargos para vereador e pre-
feito nas eleições deste ano. Os 
irmãos apoiam a candidatura 
de Carminha Jerominho, filha 
do ex-vereador Jerominho. Ele 
havia anunciado sua pré-can-
didatura ao legislativo munici-
pal, mas desistiu em julho.

A PF apreendeu R$ 320 mil e 
2.500 dólares (cerca de R$ 13,5 
mil), além de material de cam-
panha de Carminha Jeromi-
nho. A ação contou com 85 Po-
liciais Federais que cumpriram 
mandados de busca e apreen-
são em residências, comitês de 
campanhas e empresas.

As investigações identifica-
ram movimentações financei-
ras atípicas nas empresas liga-
das aos investigados, valores 
que possivelmente seriam pa-
ra gastos de campanhas.

Não houve prisões por causa 
da lei eleitoral. O artigo 236 do 
código eleitoral (Lei 4737/65) 
proibe o cumprimento de 
mandados de prisão de candi-
datos a menos de 15 dias para 
o pleito e de eleitores a menos 
de cinco dias do dia de votação.

 LO Policial Militar e marido de 
Jéssica Natalino, filha de Natali-
no, foi preso ontem em flagran-
te na Superintendência do Rio. 
A lei eleitoral só permite prisões 
em flagrante às vésperas das elei-
ções. Apenas o PM, identifica-
do como marido da candidata 

a vice-prefeita na chapa de Suêd 
Haidar, foi conduzido para dar 
explicações sobre uma arma e 
munições irregulares, além de 
quantia em dinheiro. 

Além dos irmãos, o milicia-
no Ricardo Teixeira da Cruz, o 
Batman, fazia parte da organi-

zação criminosa. Natalino e Je-
rominho foram denunciados e 
ficaram presos por mais de dez 
anos, ganhando direito à liber-
dade em 2018. Eles foram cita-
dos , em 2008, na lista de 226 
indiciados na CPI das Milícias, 
da Alerj. Natalino Guimarães já 

foi deputado estadual e Jeromi-
nho, vereador no Rio. 

Atualmente, a Liga da Justi-
ça passou a ser conhecida como 
Bonde do Ecko, em referência 
ao miliciano Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, o miliciano mais 
procurado pela polícia.

PM genro de Natalino é preso em flagrante com arma irregular
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POLÍCIA

 L EM TRANSPORTADORA NA PAVUNA

Tonel pesadão
Fuzil, munição e carregadores em carga de massa corrida

U
ma operação conjunta 
entre a Receita Fede-
ral, a Polícia Rodoviá-

ria Federal e a Polícia Civil 
(Core) apreendeu ontem 
um fuzil, mais de mil mu-
nições de calibre 7.62 e car-
regadores na Pavuna, Zona 
Norte do Rio. Segundo a Po-
lícia Civil, o material foi en-
contrado dentro de um to-
nel de massa corrida numa 
transportadora. 

Os agentes utilizaram cães 
farejadores para vasculhar 
mercadorias na transporta-
dora. Os cachorros localiza-
ram um fuzil calibre 7.62, uma 
grande quantidade de muni-
ção desse armamento e diver-
sos carregadores. Todo o ma-
terial foi encontrado dentro 
de um tonel de massa corrida 
despachado de Santa Catarina 
para o Rio de Janeiro. No inte-

rior dele, junto à massa corri-
da, estavam embalados o fuzil, 
as munições e os carregadores.

A análise inicial indica se 
tratar de um fuzil SG540, ca-
libre 7,62x51mm (.308win), 

plataforma SIG 550, produ-
zido sob licença pela empre-
sa chilena Famae. Entre as 
munições havia projéteis 
perfurantes — contra blin-
dados — e traçantes.

Fuzil, mais de mil munições e carregadores foram apreendidos

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHA...

Explosão de caixas eletrônicos
 LUma quadrilha explo-

diu os caixas eletrônicos de 
uma agência da Caixa Eco-
nômica Federal em Duque 
de Caxias, na Baixada Flu-
minense, na madrugada de 
ontem. Moradores do bairro 

Jardim Primavera relataram 
nas redes sociais que as ex-
plosões foram por volta das 
3h30, na Avenida Jornalis-
ta Moacir Padilha. A PM foi 
acionada e cercou o banco. 
Os bandidos fugiram.

Um homem roubou um ôni-
bus no Terminal Alvorada, na Bar-
ra da Tijuca, e percorreu vários 
quilômetros no local e em bairros 
vizinhos na noite de quarta-feira. 
Segundo testemunhas, ele bateu 
em mais de 20 carros.

O homem percorreu as aveni-
das Salvador Allende, Embaixador 
Abelardo Bueno e seguiu pela Li-
nha Amarela. O ônibus, da linha 

887 (Pechincha-Alvorada), estava 
sem passageiros e o motorista te-
ria descido para entregar uma guia 
para o despachante no momento 
do roubo. Pelo menos três viaturas 
da Polícia Militar tentaram parar 
o veículo. Policiais fizeram dispa-
ros para tentar interromper a cir-
culação. O ônibus foi interceptado 
na Cidade de Deus, mas o homem 
conseguiu fugir. 

Ladrão rouba 
ônibus na Barra
Bandido bateu em mais de 20 carros

 L PERCORREU VÁRIOS QUILÔMETROS
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Triste despedida
Cineasta foi morto a facadas no Centro do Rio

 L CADU BARCELLOS, 34 ANOS

A
migos e parentes de Ca-
du Barcellos, morto a fa-
cadas, na madrugada de 

terça-feira, se despediram do ci-
neasta na manhã de ontem. Ao 
som de aplausos e com a ban-
deira do time Flamengo sobre o 
caixão, o corpo de Cadu foi no 
início da tarde, no Crematório 
e Cemitério da Penitência, no 
Caju. Cadu tinha 34 anos, era 
cineasta, produtor cultural, di-
retor e atuava como assistente 
de produção no programa Greg 
News, da HBO. Ele foi revelado 
dirigir um episódio do docu-
mentário “5x favela - agora por 
nós mesmos”. Ele deixa esposa e 
um filho de 2 anos.

“Bom filho, bom pai, que dei-
xou um neném de 2 anos. Bom 
irmão. Está muito difícil pra 
mim, imagina para a minha es-

posa e minha filha. Eu não desejo 
isso para ninguém, pra mãe ne-
nhuma nesse mundo.”, lamen-
tou o padrasto, William.

Amigos do cineasta se uni-
ram para criar um fundo de 
doação para cobrir os gastos 

com a educação do filho do Ca-
du, Bernardo, até ele completar 
18 anos. “Não podemos aliviar a 
dor que essa perda gera na famí-
lia, mas podemos nos unir para 
ajudar seu filho de 2 anos, Ber-
nardo”, diz mensagem no site.

Amigos e parentes foram à cerimônia no Cemitério da Penitência

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

RAPIDINHA...

Prefeitura autoriza vans no BRS e táxis no BRT
 LA Prefeitura autorizou que 

vans circulem nas faixas exclu-
sivas dos ônibus (BRS) em Co-
pacabana e que taxistas usem 
as calhas do BRT entre Galeão e 
Alvorada. A circulação das vans 

(linhas L2101 e L2102) nas fai-
xas BRS passa a valer hoje em 
caráter experimental. O trânsi-
to dos veículos está autorizado 
na Av. N.S de Copacabana, na 
Rua Barata Ribeiro, no Túnel 

Sá Freire Alvim e na Rua Raul 
Pompeia, no trecho entre a Av. 
Rainha Elisabeth e a Rua Ro-
dolfo Dantas. Em nota, o Rio 
Ônibus chamou a autorização 
de “descabida e irresponsável”. 
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 L CONDENADO A 58 ANOS

Traficante morre
Aldair da Mangueira estava internado em CTI

O 
traficante Adair Mar-
lon Duarte, o Aldair da 
Mangueira, morreu on-

tem de manhã. Ele estava inter-
nado em estado grave no Cen-
tro de Tratamento Intensivo 
(CTI) do Hospital Municipal 
Albert Schweitzer, em Realengo, 
Zona Oeste. A causa da morte 
não foi confirmada, mas Adair 
sofria de asma severa.

Aldair Marlon Duarte foi 
condenado a mais de 58 anos de 
pena por tráfico de drogas e ho-
micídio. De acordo com a po-
lícia, ele era integrante do Co-
mando Vermelho e comandava 
invasões a favelas dominadas 

por facções rivais. O bandido 
também era responsável pe-
la contabilidade do tráfico nas 
comunidades em que atuava.

Em setembro deste ano a 
Justiça autorizou que Adair 
fosse internado em um hos-
pital particular do Rio, onde 
tratou complicações causadas 
por problemas respiratórios. 
De acordo com o RJTV, an-
tes de ser autorizado a tratar 
das complicações, o crimino-
so chegou a ficar internado no 
Hospital Penitenciário, dentro 
do Complexo de Gericinó, na 
Zona Oeste, onde estava cum-
prindo pena. Adair sofria de asma severa

REPRODUÇÃO
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 L É NESTE DOMINGO!

Vai votar, mas 
sabe pra quê? 
Vozes das favelas falam dos desafios de candidatos

E
stá chegando a hora de fa-
zer valer a voz do cidadão 
nas urnas, em mais uma 

eleição para prefeito e vereador, 
neste domingo. Os desafios para 
os candidatos são muitos: saúde, 
segurança, educação... Antigos 
problemas que parecem não ter 
fim. Mas se a situação anda difícil 
no asfalto, é ainda mais quando 
se trata das comunidades.

Para votar corretamente, expli-
camos (quadro abaixo) quais são 
as responsabilidades dos cargos, 
para que o leitor possa ter voz ati-
va e consciente nessa decisão. 

Júlio Cesar Lima, CEO da Jcré 
Facilitador, do Jacarezinho, diz 
que falta um olhar humano para 
a periferia. “O maior desafio é fa-
zer com que a comunidade se sinta 
representada. Educação, seguran-
ça, saúde e saneamento básico não 
apresentam sinais de evolução.”

Cria do Juramente, Thais Ulri-

chsen é educadora e comunicado-
ra popular. “É entender as neces-
sidades daquele território. Pensar 
numa cidade inclusiva, no desen-
volvimento urbano das favelas.”

Nascido e criado no Camarista 
Méier, o bombeiro e líder comuni-
tário André Luiz Bezerra ressalta a 
necessidade do interesse do candi-
dato pela comunidade. “É impor-
tante que o político tenha contato 
direto com lideranças comunitá-
rias. Assim, fica muito mais fácil de 
reivindicar nossas necessidades.”

COMPETÊNCIA DO PREFEITO
 LResponsável pela limpeza e 

iluminação públicas.
 LSistema de transporte urbano.
 LServiços de saúde municipais.
 LEducação infantil (creches e pré

-escolas) e Ensino Fundamental.
 LFormação da Guarda Municipal.

 LAcordos com governo estadual.
 LTambém é dever do prefeito rea-

lizar obras, como pavimentação 
de ruas e a manutenção de espaços 
como praças e parques.

 LTer boa relação com vereadores.
COMPETÊNCIA DO VEREADOR

 LO vareador tem o papel de fisca-

lizar o trabalho do prefeito.
 LCriação de bairros, distritos 

e subdistritos dentro do mu-
nicípio.

 LElaborar, deliberar e votar o Pla-
no Diretor municipal.

 LAprovar o plano municipal de 
educação.

Entenda o papel de um prefeito e vereadores

“Fazer a 
comunidade se 

sentir representada. 
Educação, saúde 

e segurança 
não apresentam 

evolução”

“Um gestor que 
olhe uma cidade 
como um todo, 
não uma cidade 

segregada, onde o 
território de favelas 

esteja incluído”

“Que venham 
preparados para 

lutar contra a 
pandemia do novo 
coronavírus, que 

segue avançando”

“É importante que 
o político tenha 
contato direto 
com lideranças 
comunitárias. 
Assim, fica 

mais fácil de 
reivindicar nossas 

necessidades”

“Antes de tudo, 
é entender as 
necessidades 

daquele território. 
Pensar numa 

cidade inclusiva, no 
desenvolvimento 

urbano das favelas 
e periferias”

JÚLIO CESAR LIMA 
Jacarezinho

ZOREIDE GOMES
Coordenadora de projetos 

de impacto social no 
Morro dos Prazeres

RODRIGO LIMA 
Criador do projeto Dia das 

Crianças no Vidigal

ANDRÉ LUIZ BEZERRA
Camarista Méier

THAIS ULRICHSEN
Juramento

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOALARQUIVO PESSOAL

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com
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Ainda sem Neymar
Tite confirma Everton Ribeiro e nova função de Firmino hoje contra a Venezuela

N
a liderança da corri-
da que vale uma vaga 
na Copa do Mundo do 

Catar, em 2022, a Seleção en-
cerrou na manhã de ontem, na 
Granja Comary, a preparação 
para enfrentar a Venezuela, ho-
je, às 21h30, no Morumbi, ain-
da sem Neymar. Tite antecipou 
o time que entrará em campo 
pela terceira rodada das Elimi-
natórias e, na ausência de seu 
principal jogador, revelou o 
que Roberto Firmino, astro do 
Liverpool, da Inglaterra, terá 
um papel importante no jogo 
em São Paulo.

“A colocação em relação ao 
Richarlison é de nove. A do Fir-
mino vai ser mais livre, mais 
arco do que flecha. Diferente-
mente do jogo anterior, vai ser 
mais articulador. Eu não quero 
entrar em mais detalhes tam-
bém. Em termos de estratégia, 
a gente procura preservar algu-
ma informação, assim como a 
gente cuida do adversário ele 
cuida da gente”, avaliou Tite.

Com recorde de cortes des-
de que assumiu o comando da 
Seleção, seis no total (os za-
gueiros Rodrigo Caio e Éder 
Militão, os volantes Fabinho 
e Casemiro, o meia Philippe 

Coutinho, além do lateral-di-
reito Gabriel Menino), Tite 
confirmou a renovação ‘força-
da’ com a escalação do golei-
ro Éderson, do volante Alan, 
do apoiador Everton Ribeiro e 
dos atacantes Richarlison e Ga-
briel Jesus contra a Venezuela.

“São desafios que todas as 
seleções têm enfrentado. Não 
queremos que problemas 
aconteçam, mas também fica 
uma outra oportunidade pa-

ra um atleta de alto nível tam-
bém vir e se apresentar”, des-
tacou Tite.

Na esperança de voltar a 
vestir a camisa da Seleção 
contra o Uruguai, terça-feira, 
em Montevidéu, Neymar tem 
realizado sessões de fisiotera-
pia em três períodos para se 
recuperar de uma lesão mus-
cular na coxa esquerda. Tite sofreu seis cortes no time principal antes do terceiro jogo das Eliminatórias e teve que renovar

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

APOIADOR DO 
FLAMENGO 

TERÁ FUNÇÃO 
IMPORTANTE NA 

PARTIDA

Éderson, Danilo, Marquinhos, Thiago 
Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas 
Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, 
Roberto Firmino e Richarlison.  
Técnico: Tite

Faríñez, Feltsche, Osorio, Ángel e 
Rosales; Cásseres, Rincón e Moreno; 
Savarino, Machís e Rondón.  
Técnico: José Peseiro

Local: Estádio do Morumbi  
Árbitro: Juan Benítez (PAR) 
Horário: 21h30  
TV: Globo 
 
 

BRASIL VENEZUELA

Locutor: Evaldo José  
Comentarista: Gerson

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

O lateral Gabriel Menino te-
ve diagnóstico positivo para a 
Covid-19 e está fora dos próxi-
mos jogos da seleção brasileira, 
contra Venezuela e Uruguai. A 
informação foi confirmada pe-
lo médico Rodrigo Lasmar em 
entrevista ontem.

“Nos testes realizados on-
tem (quarta-feira), o atleta Ga-

briel Menino foi testado posi-
tivo para Covid-19. Todos os 
outros atletas do grupo testa-
ram negativo. É importante co-
locarmos que, na segunda-fei-
ra, quando os atletas chegaram, 
todos os membros da delega-
ção foram testados e os resul-
tados foram negativos. Nós já 
informamos o departamento 

médico do Palmeiras, o joga-
dor está assintomático, já está 
isolado e está sendo desconvo-
cado da Seleção neste momen-
to. Todas as medidas protetivas 
estão sendo tomadas. Vamos 
realizar uma nova bateria de 
testes antes da nossa viagem ao 
Uruguai, após o jogo”, afirmou 
Rodrigo Lasmar.

Gabriel Menino é diagnosticado com Covid-19

PRÓXIMOS JOGOS

Eliminatórias Hoje Venezuela  21h30 Morumbi

Eliminatórias Terça Uruguai 20h Montevidéu

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 13/11/2020



O 
Flamengo se reapresentou 
ontem e iniciou a prepara-
ção para pegar o Atlético-

GO no sábado, no Maracanã, às 
21h30, pela 21ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. A boa notícia 
foi que Diego Alves, substituído no 
segundo tempo contra o São Pau-
lo com câimbras nas duas pernas, 
não sentiu mais dores e está à dis-
posição de Rogério Ceni.

O meia Diego Ribas se recupe-
rou da lesão de grau dois na par-
te anterior da coxa direita e es-
tá entregue à preparação física. A 
chance de ser relacionado no final 
de semana é grande. Filipe Luís, 
entretanto, não pegará o Atlético-
GO e tem chances de retornar na 
quarta-feira, quando o Flamen-
go visita o São Paulo pelo jogo de 
volta das quartas de final da Copa 
do Brasil. O lateral-esquerdo teve 
uma contusão de grau um na coxa 
direita, na goleada sofrida para o 
Atlético-MG, e o prazo interno de 
recuperação foi de sete a dez dias.

O caso mais preocupante é o do 
zagueiro Rodrigo Caio. O defen-
sor sofreu uma contusão na pan-
turrilha direita, no dia 30 de outu-

bro, de grau 2, e o prazo inicial de 
recuperação foi de, pelo menos, 15 
dias. O camisa 4 do Flamengo es-
tá fora do duelo com o Dragão no 
sábado e tem chances remotas de 
pegar o Tricolor paulista na quarta 
que vem. O jogador, inclusive, foi 
cortado da lista de convocados por 
Tite por justamente não ter garan-
tias de retorno antes do jogo da se-
leção brasileira contra o Uruguai, 
que acontece no dia 17.

Antes do jogo contra o Atlé-
tico-GO, o técnico Rogério Ce-
ni tem mais um dia de treina-
mento para preparar a equipe, 
que acontece nesta sexta-feira. 
A tendência é que o treinador 
faça mudanças no time titular 
que enfrentou o São Paulo.

ESPORTES

Diego Alves está recuperado

SEM DORES, 
DIEGO 

ALVES PODE 
ENFRENTAR 

ATLÉTICO-GO

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 BAHIA 25 20 7 4 9 26 29 -3

 10º SPORT 25 20 7 4 9 19 26 -7

 11º CORINTHIANS 25 20 6 7 7 23 27 -4

 12º FORTALEZA 24 19 6 6 7 18 16 2

ZONA NEUTRA
 13º CEARÁ 24 19 6 6 7 23 26 -3

 14º ATLÉTICO-GO 23 20 5 8 7 18 26 -8

 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

AMANHÃ

 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

Plantão médico 
no Rubro-Negro
Rodrigo Caio e Filipe Luís se recuperam de lesão

 L FLAMENGO

CLÉBER MENDES

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Amanhã Atlético-GO  21h30 Maracanã

Copa do Brasil Quarta São Paulo 21h30 Morumbi

 LNão foi a estreia que Rogério 
Ceni esperava, mas o novo téc-
nico do Flamengo não desani-
mou. Em entrevista coletiva, 
ele minimizou a derrota por 2 a 
1 para o São Paulo: “Não mos-
tra a realidade que foi o jogo, 
especialmente no primeiro 
tempo”, disse.

“Tivemos oito chances de 
gols, e o São Paulo não finali-
zou. Faltou um mínimo deta-

lhe, um passe um pouquinho 
melhor. Produzimos muito 
bem, os jogadores estão moti-
vados e é um grupo bom de se 
trabalhar”, afirmou.

Ceni terá a chance de re-
verter o tropeço da estreia na 
quarta-feira que vem, no Mo-
rumbi, na partida da volta das 
quartas de final da Copa do 
Brasil. “São mais 90 minutos, 
é um gol de diferença e o Fla-

mengo é o Flamengo. Em qual-
quer lugar, no Maracanã ou 
fora. Uma pena ter alguns le-
sionados e outros na seleção.”

Ceni saiu em defesa de Hugo 
Souza, que entregou o gol da vi-
tória do São Paulo. “É um baita 
goleiro. O futuro dele é excep-
cional no Flamengo. Vai conti-
nuar com crédito e isso servirá 
como experiência. Menino nota 
dez e seguirá trabalhando.”

Ceni minimiza derrota e defende Hugo Souza
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ESPORTES

Lucca a espera 
de uma chance
‘É difícil mexer quando o time está bem’, diz

 L FLUMINENSE

Última contratação do 
Fluminense na tempo-
rada, Lucca não tem ti-

do muitas oportunidades des-
de que chegou ao Tricolor. O 
atacante entende que o ótimo 
momento vivido pela equi-
pe no Brasileirão reduziu suas 
chances entre os titulares.

“Estou à disposição. A gente 
tem que respeitar, o time vinha 
de resultado positivos, precisá-
vamos respeitar o momento. É 
difícil mexer quando o time es-
tá bem.Estou trabalhando pa-
ra que quando a oportunida-
de surgir, corresponder”, disse.

Questionado sobre um epi-
sódio de 2017, quando teria se 
recusado a jogar no Fluminen-
se, o atacante negou que hou-
vesse proposta oficial.

“Estou me preparando para 
dar essa resposta positiva pa-
ra a torcida. Não estou sempre 
acompanhando as redes so-
ciais, mas rolou de torcedor, di-
zendo que recusei o Fluminen-
se no passado. Recusa é quando 
tem proposta oficial, o que não 
aconteceu”, disse.

Contratado para substituir 
Evanílson, vendido ao Porto, de 
Portugal, Lucca atua pelas pon-
tas, mas se colocou à disposição 
para atuar centralizado.

“É uma questão de readap-
tação. Eu vinha jogando numa 
posição um pouco diferente do 
que eu venho jogando hoje. Jo-
guei quase 2 anos por dentro, 
mas a minha carreira foi sem-
pre jogando pelos lados. Não 
tenho muita preferencia. Hoje 
eu me sinto bem fisicamente. 
Eu precisava de um tempo de 
readaptação porque lá o ritmo 
é totalmente diferente”.

Lucca negou ter recusado uma proposta do Fluminense em 2017

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

 LO Fluminense encara o Pal-
meiras, no sábado, no Allianz 
Parque, pela 21ª rodada do 
Brasileirão e pode ter reforço. 
Nenê, artilheiro da equipe na 
temporada, está recuperado 
de uma lesão na coxa esquer-
da e fica à disposição de Odair 
Hellmann. O meia, que tem 19 
gols, já vinha participando dos 
treinos com a equipe. Fernan-
do Pacheco, que também so-
freu uma lesão, é dúvida.

A negociação entre Flumi-
nense e Dodi ainda não teve 
um desfecho, mas o Tricolor 
vê com mais otimismo a possi-
bilidade de ampliar o contrato 
do jogador. Segundo o portal 
“UOL”, apesar da proposta do 
clube carioca não ter sido no 
valor pedido pelo staff do jo-
gador, a diretoria acredita que 
com um parâmetro salarial, o 
acordo estaria mais próximo 
de acontecer.

Nenê está liberado para jogar

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Amanhã Palmeiras  21h30 Allianz Parque
Brasileirão 22/11 Inter-RS 18h15 Beira-Rio
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ESPORTES

 L BOTAFOGO

Díaz deu o papo
Técnico argentino causa boa impressão no elenco

O 
técnico Ramón Díaz e a 
nova comissão técnica 
começaram a trabalhar 

no Nilton Santos na terça-feira 
e causaram uma boa impressão 
nos jogadores.

Ramón, por uma necessi-
dade cirúrgica, teve que voltar 
para a Argentina. O treinador 
ficou no Nilton Santos apenas 
na terça-feira, mas fez ques-
tão de se apresentar ao elenco, 
membros da comissão técnica 
permanente e funcionários do 
estádio. Emiliano Díaz, filho e 
auxiliar-principal, o acompa-
nhou. Enquanto isto, Osmar 
Ferreyra, auxiliar, comandará 

o time de General Severiano.
A simpatia foi uma caracte-

rística destacada. O argentino 
cobrou atitude dos jogadores e 
insistiu na palavra “intensida-
de” nas conversas com o elenco.

Os novos responsáveis pela 
equipe do Botafogo conversam 
muito, não têm medo de expli-
car os conceitos táticos e técni-
cos e citam que o clube precisa 
voltar a um posto de protago-
nismo o mais rápido possível.

Os jogadores do Botafogo 
gostaram de Ramón Díaz e a 
nova comissão técnica por sen-
tirem gana e vontade de ven-
cer. O elenco sentiu uma óbvia 

diferença pela questão cultural 
de treinamentos, mas comprou 
a ideia da nova comissão técni-
ca em todos os sentidos.

Osmar e os membros da 
comissão foram os primeiros 
a chegar ao Nilton Santos na 
quarta-feira para o treino de 
manhã. Ele teve conversas com 
Lúcio Flávio e Flávio Tenius, 
profissionais que comandaram 
o Botafogo na última semana, 
para ficar atualizado sobre as 
questões da equipe.

Sincera, exigente e direta. 
Três adjetivos que podem des-
crever a nova comissão técnica 
do clube de General Severiano. Ramón Díaz insistiu em “intensidade” e cobrou dedicação

REPRODUÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Segunda Bragantino  20h Niltão

Brasileirão 22/11 Fortaleza 18h15 Niltão
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ESPORTES

 L ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE NA COLINA 

Leviano ou não?
Carta de crédito de Leven faz uma Selevascão

A 
publicação do edital de 
convocação para a elei-
ção presidencial do Vasco, 

amanhã, no formato online e pre-
sencial, na sede do Calabouço, no 
Centro, foi marcada pela renúncia 
da candidatura de Roberto Luiz 
Leven Siano e  Sérgio Frias. Co-
mo Alexandre Campello já havia 
desistido de tentar a reeleição nos 
moldes atuais, apenas Jorge Sal-
gado e Julio Brant continuam no 
páreo. No polêmico e confuso ce-
nário político, o processo eleitoral 
pode não acabar amanhã.

Candidato mais votado no 
pleito realizado no último sába-
do, em São Januário, Leven en-

trou com recurso no Superior 
Tribunal de Justiça para tentar 
derrubar a suspensão da eleição, 
em decisão do presidente da en-
tidade, Humberto Martins. O 
agravo interno foi registrado on-
tem e deve ser respondido hoje.

“Eleição só tem uma e nós ven-
cemos com 234 votos a mais que o 
segundo colocado. O Vasco não é 
um circo e nós não somos palha-
ços. Temos a democracia e o res-
peito ao sócio do nosso lado. Já deu 
Vasco”, postou Leven, no Twitter.

Como já afirmou ter crédito de 
R$ 5 bilhões para investir no Vas-
co, o MEIA HORA montou um ti-
me dos sonhos de cerca de R$ 4,8 

bilhões (segundo o transfermar-
kt): Neuer (R$ 116 milhões); Ser-
gio Ramos (R$ 90 milhões), Van 
Dijk (R$ 515 milhões), Varane (R$ 
451 milhões) e Davies (R$ 515 mi-
lhões); Pogba (R$ 515 milhões), 
De Bruyne (R$ 773 milhões) e 
Messi (R$ 644 milhões); Neymar 
(R$ 824 milhões), Ribamar (R$ 5 
milhões) e Cristiano Ronaldo (R$ 
386 milhões). “Se Romário quiser 
treinar o Ribamar a fazer gols co-
mo ele, será bem-vindo”, brincou 
Leven, durante a semana. Ama-
nhã, contra o Sport, o técnico Sá 
Pinto não terá Carlinhos, Castan, 
Miranda e Ribamar, que estão 
com coronavírus. Ribamar testou positivo para o novo coronavírus e não joga amanhã

REGINALDO PIMENTA

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Amanhã Sport  16h30 Ilha do Retiro

Brasileirão 19/11 Fortaleza 19h São Januário
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A GATA DA HORA

reaparece para nos trazer muita sorte em plena 

sexta-feira 13. Sempre maravilhosa, a musa não está muito 

feliz com o momento atual do Flamengo, seu clube de co-

ração. Fica tristinha não, Cris! No Instagram, ela arrasa co-

rações como @crissouzaoficial_.

CRIS SOUZA

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

DIVULGAÇÃO

 LInternado há oito dias 
após uma delicada cirurgia, 
Maradona recebeu alta na 
quarta-feira da clínica de Oli-
vos, em Buenos Aires, e es-
tá em casa para tratamento 
de dependência química. O 
ex-craque deixou o local de 
ambulância no fim da tarde 
da última quarta-feira. Ma-
radona foi operado para dre-
nar uma pequena hemorragia 
no cérebro. Na terça-feira, ele 
apresentou sintomas de abs-
tinência de álcool e disse que 
não queria ficar no hospital. 
Segundo o médico Leopoldo 
Luque, cirurgia era simples, 
mas havia a preocupação pela 
condição do ex-jogador.

Maradona recebe alta
REPRODUÇÃO

 f o i 
anunciado ontem co-
mo novo técnico do Cel-
ta, três dias após deixar 
o Inter. O clube espanhol 
informou que o contra-
to vai até junho de 2022 
e que Coudet chegará a 
Vigo nos próximos dias 
com quatro auxiliares.

p e d i u 
licença do cargo de presi-
dente do Corinthians até 
o dia 30. Alexandre Husni, 
seu vice, já tomou posse. 
No dia 28, os sócios do clu-
be vão eleger o novo presi-
dente do Timão pelos pró-
ximos três anos (a partir de 
janeiro de 2021).

 LEDUARDO COUDET LANDRÉ SANCHEZ 
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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
 

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
 
MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 
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 
Moças maiores, Zona Norte/ Re-
creio.  ganhos acima R$1.500,00 
semanais, moradia grátis, 18/35 
bonitas, T.97011-6960 ZAP pode 
ligar a cobrar. T.99119-4721 .ZAP

 

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.
 
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.

 
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.
 



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 13/11/202016

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

BABADINHO

 LLUANA PIOVANI moveu uma ação contra a Rede Bandeirantes 
e integrantes do Pânico por uso indevido de imagem. O Tribunal 
de Justiça de São Paulo concluiu que houve, sim, uso indevido da 
imagem da atriz e condenou, em segunda instância, a emissora 
e os humoristas a pagarem uma indenização de R$ 100 mil para 
Luana. A informação é do Uol. Em primeira instância, os réus 
tinham sido condenados a pagar R$ 300 mil. Houve recurso.

EM ALTA EM BAIXA

 LFelipe Titto contou 
que está curado do co-
ronavírus: “Negativei”.

 LVazou vídeo do ex-BBB 
Felipe Prior apanhando 
em briga em Ilhabela (SP).

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

NOITE DE PRÊMIOS E ZOEIRA
 LA 27ª edição do Prêmio 

Multishow, que aconteceu 
na noite de quarta-feira, 
no Rio, deu o que falar, com 
apresentações icônicas, ga-
fes e, claro, muita zoeira. Lo-
go no início da noite, Paulo 
Gustavo confundiu os nomes 
e chamou a cantora Lexa de 
Léa. Depois, Iza chamou Lui-
sa Sonza de Luisa Souza. E Ta-
tá Werneck chamou Ludmil-
la de Ludmina. Surpreendida 
com a entrada dos pagodei-

ros do grupo Menos É Mais 
no palco, em tempos de pan-
demia do coronavírus, Tatá 
fugiu para não ser abraça-
da por eles. Teve também al-
finetada nos concorrentes. 
Dessa vez, Tatá brincou com 
o próprio look, mas ressaltou 
que ele custava o equivalen-
te a uma grade de progra-
mação da RedeTV!. Por fim, 
Ludmilla brilhou na primeira 
apresentação da música Ra-
inha da Favela.
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Ludmilla lançou, on-
tem, o clipe da música 
Rainha da Favela, que 
conta com participações 
de Tati Quebra Barraco, 
Valesca Popozuda, MC 
Kátia A Fiel e MC Carol 
de Niterói. O vídeo foi fil-
mado na Favela da Roci-
nha, em São Conrado, e 
teve como intenção enal-
tecer as mulheres bata-
lhadoras, com destaque 
para as que vivem em 
comunidades. “Tantas portas foram abertas 
graças a estas mulheres maravilhosas. Eu não 
posso negar que isso também me ajudou a es-
cancarar tantas outras. Logo, quis mostrar pa-
ra o público quem são as minhas rainhas”, disse 
a cantora. “É nas comunidades que moram as 
verdadeiras rainhas para mim. É da favela que 
saem as mulheres mais raçudas que já conheci 

e por isso essa homenagem às mu-
lheres da favela”, completou. Além 
disso, o clipe também conta com ce-
nas pra lá de quentes entre Lud e a es-
posa, Brunna Gonçalves. Nas redes 
sociais, a música já é considerada um 
hit e ficou entre os assuntos mais co-

mentados no Twiter. “Olha 
a importância repre-

sentativa dessas mi-
nas e como o que 
elas fazem só soa 
natural porque é 
verdadeiro. A iden-
tificação é espontâ-

nea e a mensagem tá 
na cara de quem quiser 

ver”, escreveu usuário. “É o 
melhor videoclipe brasileiro de todos os tem-
pos”, comentou outro. Até o fechamento desta 
edição, o clipe já contava com mais de 450 mil 
visualizações no YouTube.

Foca na realeza do funk
Ludmilla lança clipe em homenagem às mulheres batalhadoras

RODOLFO MAGALHÃES / DIVULGAÇÃO

PREJUÍZO DE MAIS DE R$ 17 MIL
 LDurante duas horas de 

quarta-feira, o YouTube fi-
cou fora do ar e gerou danos 
ao canal de Felipe Neto. “A 
queda do YouTube por duas 
horas, durante horário no-
bre, fez meu canal deixar de 
fazer 1,6 milhão de visuali-

zações. Tive em torno de 
3,3 mil dólares de prejuízo, 
o que dá aproximadamente 
R$ 17,7 mil”, contou o you-
tuber, que explicou que não 
é sempre que ganha esse 
valor e que ele está alto por 
causa da Black Friday.

‘JÁ TIVE TODAS AS CRISES’
 LEm uma entrevista ao canal de Astrid Fon-

tenelle no YouTube, Marcos Mion contou 
sobre o casamento com Suzana Gullo. “Te-
mos um combinado: a gente não vai se se-
parar. A gente vai resolver, seja o que for. Eu 
já tive todas as crises: de dois anos, de qua-
tro anos, da lua. Mas a gente sempre optou 
pelo amor”, explicou o apresentador.

FOTOS REPRODUÇÃO



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE AMOR SEM IGUAL A FORÇA DO QUERER

1 8 h .  G l o -
bo: Tina (foto) 
e Anderson fi-
cam constran-
gidos um na 
frente do outro 
e  Samantha 
interrompe os 
dois. Tina su-
gere que Roney faça um clipe com 
sua música nova. Juca tem a ideia 
de fazer um aplicativo.

19h45. Glo-
b o :  B r u n a 
(foto) fala para 
Giovanni que 
Camila se apro-
ximou dele in-
tencionalmente. 
Beto pede para 
conversar com 
Tancinha e Francesca aconselha a fi-
lha a pensar bem antes de casar com 
Apolo. Giba e Apolo brigam.

21h. SBT: Be-
t o ,  C l a r i t a , 
Carol  ( foto), 
Tobias e Dani 
preparam um 
dia de muitas 
surpresas para 
Let íc ia . Car-
men se deses-
pera ao perceber que sua pele está 
manchada. Tati e Ana tentam se 
aproximar de Dani.

18h30. Glo-
bo: Reinaldo 
(foto) pergunta 
para Natália 
sobre o homem 
que ela está na-
morando. Hélio 
procura Bibiana 
para se explicar 
sobre sua participação na desapro-
priação da ONG. Alberto diz que de-
seja ver Ester ser punida.

2 1 h .  R e -
cord: Duplex 
questiona An-
tônio (foto) e 
Cindy. Tobias 
f i c a  a s s u s -
t a d o  c o m  a 
morte de Be-
to. Duplex se 
decepciona com Antônio e Cindy. 
Oxente e Zenaide se reconciliam. 
Fernanda chora a morte de Beto.

21h40. Glo-
bo:  Eugênio 
a t e n d e  u m 
t e l e f o n e m a 
de Irene. Caio 
(foto) discu-
te o caso de 
Rubinho com 
Eugênio. Bibi 
fica tensa ao falar com o chefe dos 
traficantes. Heleninha tenta con-
vencer Yuri da culpa de Rubinho.

A 
atriz Sheron Menezzes 
decidiu não renovar seu 
contrato com a Globo 

e vai sair da emissora, após 18 
anos participando de produ-
ções da casa. A informação foi 
confirmada pela assessoria da 
artista ao Estadão ontem.

De acordo com a assesso-
ria de Sheron, ela deve par-
ticipar de um novo projeto 
em uma plataforma de strea-
ming. Mas não foram dadas 
mais informações sobre o 

projeto, nem quando ele se-
rá lançado e em qual plata-
forma a atriz aparecerá.

Sheron fez seu primeiro 
trabalho na Globo em 2002, 
na novela Esperança. Depois, 
atuou em várias produções 
da emissora, como Babilônia 
e Novo Mundo. O último tra-
balho da atriz na Globo foi em 
Bom Sucesso, novela das sete 
exibida entre 2019 e o come-
ço deste ano. Na trama, ela in-
terpretou a personagem Gisele. 

Sheron Menezzes 
deixa a Globo
Após 18 anos, a atriz decide não 

renovar seu contrato com a emissora 

 L NOVO PROJETO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Saudades: presença dos ausentes.”

(Olavo Bilac)

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

 LÉ hora de colocar um ponto 
final em um assunto que vem 
se arrastando, seja no traba-
lho ou no amor. Se souber agir 
com sabedoria, poderá elimi-
nar um problema de saúde.
Números da sorte: 50, 86 e 41.

 LEstará menos sociável hoje, o 
que pode trazer problemas no 
ambiente familiar. Não cobre 
do par o tipo de atenção que 
nem você consegue dar. Dê um 
gás nas atividades pendentes.
Números da sorte: 24, 06 e 33.

 LTome cuidado para não co-
meçar discussões em casa ou 
no trabalho. É melhor deixar 
assuntos difíceis para depois. 
Faça alguma atividade com o 
par para poder relaxar! 
Números da sorte: 16, 43 e 61.

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

 LNo trabalho, tome cuidado 
para não alimentar decepções 
dentro de você. Não insista em 
algo que não está dando certo, 
pense em novas soluções! Uma 
nova paquera pode surgir.
Números da sorte: 98, 53 e 26.

 LAssuntos não resolvidos do 
passado podem vir à tona ago-
ra, não deixe isso explodir um 
sentimento negativo. Não aja 
de forma precipitada no amor. 
Tenha paciência com o par.
Números da sorte: 99, 81 e 36.

 LDesavenças e conflitos em 
família, com parceiro ou no 
trabalho não estão descarta-
das. Tome cuidado para não 
parecer arrogante ao fazer 
exigências. Procure espairecer.
Números da sorte: 46, 82 e 55.

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 prometem um dia 
agradável. Bom momento 
para os estudos e o aprendi-
zado. Pode ter bons resultados 
no trabalho e também pode 
ganhar um dinheiro extra.
Números da sorte: 40, 49 e 76.

 LVai focar na conclusão de um 
projeto profissional que está 
enrolado. Fuja de conflitos 
com amigos e familiares. Pen-
se onde quer estar no futuro e 
não perca de vista suas metas. 
Números da sorte: 02, 38 e 47.

 LTudo indica que os astros vão 
mexer com as suas emoções 
hoje. Se algo não está dando 
certo, talvez seja melhor você 
repensar a sua forma de agir. 
Evite conflitos com o par. 
Números da sorte: 14, 68 e 77.

SANTO ESTANISLAU KOSTKA
Nasceu no castelo de Rostkow, em 
Prasnitz, na Polônia, em 28 de ou-
tubro de 1550. Quando tinha 14 
anos, foi estudar em Viena, junto 
com seu irmão mais velho, Paulo. 
Devido a uma ordem do imperador 
Maximiliano I, o internato jesuíta 
onde estudavam foi fechado. Viveu 
apenas nove meses no noviciado, 
porque adquiriu uma misteriosa 
febre, que o levou à morte, aos 17 
anos, em 15 de agosto de 1568. 
Pouco antes de morrer, os sacer-
dotes o ouviram dizer: “Maria 
veio buscar-me, acompanhada de 
virgens, para me levar consigo”.

SANTO DO DIA

CORNO MANSO
Toda tarde, quando saía do 
trabalho e ia para o ponto 
de ônibus, Nestor via um 
desconhecido passar de car-
ro e gritar para ele:
— Aê, corno manso!
Depois de uma semana escu-

tando tais desaforos, ele ficou 
desconfiado e foi pedir expli-
cações para a mulher:
— Amor, sempre que eu estou 
no ponto do ônibus, um cara 
passa de carro me chamando de 
corno. Você tem alguma coisa a 
ver com isso?

— Não se preocupe, meu bem. 
Deve ser algum desocupado 
que faz isso em todo ponto de 
ônibus — disse a mulher, tran-
quilizando o marido.
No dia seguinte, Nestor vai 
para o ponto e está espe-
rando pelo seu ônibus nor-

malmente, até que o mesmo 
sujeito passa gritando:
— Aê, corno manso! Além de 
corno, é fofoqueiro!

ENCONTRO
Duas senhoras rivais se encon-
tram depois de muitos anos.

— Nossa, como você está aca-
bada, quase não te reconheci 
— dispara a primeira.
A outra mulher rebate:
— Assim é a vida, minha 
querida! E você? Se não fos-
se pelo casaco, eu não teria 
nem te reconhecido!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Ewa diz que devemos ter pa-
ciência com familiares, amigos 
próximos e funcionários. Evite 
se envolver em fofocas e assun-
tos que não lhe dizem respei-
to. Saber respeitar as opiniões 
e vontades alheias é o grande 
segredo para conviver em har-
monia com todos ao seu redor. 
Ewá nos pede bom senso.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTO:
Florestas.
SIMPATIA:
Para atrair dinheiro, sorte e 
bons clientes para seu estabe-
lecimento, pegue uma lata de 
defumador em brasa, coloque 

na porta do estabelecimento, 
vá jogando cabelo de milho e 
açúcar mascavo na brasa, pe-
dindo dinheiro e clientes a Ewá.

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

 LTensões devem rondar o dia, 
mas não jogue a toalha ao ver 
suas iniciativas não darem os 
resultados que deseja. Bom dia 
para ficar no seu cantinho. Se 
não gostar de algo, dialogue. 
Números da sorte: 47, 83 e 29.

 LAfaste o sentimento de de-
cepção e de depreciação. Dei-
xe que as coisas se ajustem so-
zinhas aos poucos. Assista algo 
que goste para espairecer. Tire 
um tempo para namorar.
Números da sorte: 30, 48 e 21.

 LTome cuidado para que uma 
discussão de relacionamento 
ríspida não acabe com sua re-
lação. Examine qual situação 
te faz sofrer e faça as correções 
necessárias, tome cuidado.
Números da sorte: 04, 22 e 13.
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