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QUEM VAI CONQUISTAR O CORAÇÃO DO CARIOCA?
ELEIÇÕES NA CAPITAL

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!
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Eduardo Paes e Marcelo Crivella disputam segundo turno para a Prefeitura do Rio
COBERTURA ESPECIAL NAS PÁGINAS 3 A 12

DIA 29 A 

DECISÃO

 É SUA! 

37% 21% 
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MEGA-SENA concurso 2318
14/11/2020

28 44 52 54 58 60
Sena: acumulou (R$ 41.054.215,42)

Quina: 59 (R$ 66.282,12)

Quadra: 5.014 (R$ 1.114,20)

FEDERAL concurso 5514
14/11/2020

Número Prêmio

1º 050313 R$ 500.000,00

2º 097646 R$ 27.000,00

3º 081313 R$ 24.000,00

4º 099365 R$ 19.000,00

5º 025860 R$ 18.329,00

DUPLA-SENA concurso 2157
14/11/2020

1º SORTEIO

2º SORTEIO

Sena: acumulou (R$ 1.480.916,32)

Quina: 12 (R$ 4.246,37)

Quadra: 603 (R$ 96,57)

Terno: 11.661 (R$ 2,49)

Sena: Não houve ganhadores

Quina: 12 (R$ 3.821,74)

Quadra: 644 (R$ 90,42)

Terno: 11.322 (R$ 2,57)

05 07 16 21 34 46

03 08 18 41 44 46

QUINA concurso 5416
14/11/2020

06 09 10 29 38
Quina: acumulou (R$ 2.355.885,19)
Quadra: 119 (R$ 3.947,66)
Terno: 7.890 (R$ 89,53)
Duque: 150.954 (R$ 2,57)

DIA DE SORTE concurso 382
14/11/2020
Mês da Sorte: JUNHO

10 13 17 20 22 26 28

TIMEMANIA concurso 1563
14/11/2020
MOTO CLUBE/MA

06 17 21 33 44 53 64

LOTERIA$

O QUE BOMBA

CABOS ELEITORAIS SÃO PRE-
SOS EM SANTA CRUZ.
PÁGINA 8

FOGÃO BUSCA PRIMEIRA VI-
TÓRIA DA ERA DÍAZ PARA DEI-
XAR O Z-4. PÁGINA 14

ANITTA GANHA FLORES DE AD-
MIRADOR SECRETO. PÁGINA 20

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Poste precisa de
manutenção

Ônibus altos e sem 
ar-condicionado

Via importante de 
Inhaúma às escuras

Seropédica não
sabe o que é ônibus

 LHá um poste com a base danifica-
da e a estrutura metálica exposta 
na Rua Professor Gabizo, Tijuca. Alô 
prefeitura, vamos resolver a situa-
ção? Está muito perigoso!

 LA viação Galo Branco, de São 
Gonçalo, tem vários ônibus sem 
ar-condicionado. Além disso, os de-
graus são muito altos. dificultando 
o acesso de pessoas idosas.

 LHá duas lâmpadas queimadas no pos-
te do ponto de ônibus que fica em frente 
à Região Administrativa de Inhaúma, na 
Estrada Adhemar Bebiano 3151.

 LOs passageiros esperam por mais 
de uma hora pelo ônibus 441B 
(Centro—Seropédica). A fila fica 
enorme. É muita falta de respeito!

Igor Leitão
Por e-mail

Pedro Barros
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Dirceu Fernandes
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Wagner Nascimento
Por e-mail

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

INDICADORES

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

DÓLAR: R$ 5,4730(C); 
R$ 5,4736(V) — 13/11/20

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

CADÊ VOCÊ

THIAGO DA 
CRUZ tem atual-
mente 32 anos. 
Ele desapareceu 
no dia 23 de 
outubro de 2004, no bairro da Penha 
(Zona Norte do Rio), após sair de casa 
e não voltar. 
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 29 anos e 
sou jornaleiro há um. 
Antes de ser jornaleiro, 
fui operador de caixa. 
Na minha profissão, 
gosto do atendimen-
to ao cliente. Moro em 
Campo Grande, torço 
pelo Botafogo e, nas 
horas vagas, gosto de 
sair, ir a restaurantes, 
cinema e shopping. 
Gosto de ler tudo do 
jornal MEIA HORA.

THIAGO ASSIS 
DE OLIVEIRA 

Barra da Tijuca
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MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



ELEIÇÕES

Paes votou em São Conrado e disse que Crivella “destruiu o Rio”

DANIEL CASTELO BRANCO

Deu Paes e Crivella
Com 99,99% das urnas apuradas, ex-prefeito tem 37,01% dos votos e atual, 21,90%

 L SEGUNDO TURNO NA CAPITAL

A
puradas 99,99% das ur-
nas no município do Rio 
de Janeiro, o ex-prefeito 

Eduardo Paes (DEM) alcançou 
37,01% dos votos válidos, e vai 
disputar o segundo turno com o 
prefeito Marcelo Crivella (Repu-
blicanos), que teve 21,90%. Mar-
tha Rocha (PDT) teve 11,30% e 
Benedita da Silva (PT), 11,27%.

Paes votou às 10h30 em um 
clube em São Conrado, na Zo-
na Sul. O ex-prefeito, que chegou 
acompanhado da esposa e filhos, 
criticou a administração Crivel-
la. “O Rio não pode mais arriscar, 
não pode mais errar. O Rio esco-
lheu um prefeito que destruiu a ci-
dade nos últimos anos”, afirmou. 

O candidato evitou falar 
sobre eventual apoio do presi-
dente Jair Bolsonaro no segun-
do turno. “Está muito claro que 
o Bolsonaro apoia o Crivella; o 
Lula, a Benedita; o Ciro apoia a 
Martha. Eu quero tratar do Rio. 
Eu luto pelo apoio de cada elei-
tor da cidade”, disse.

Crivella chegou às 8h50 na Es-
cola Municipal Sérgio Buarque de 
Holanda, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste, com a mulher, Sylvia Jane, e 
o filho, Marcelo Hodge Crivella. O 
prefeito levou cerca de 10 minutos 
para votar e contestou a alta rejei-
ção a sua candidatura. “Quando 
as pesquisas dizem que um can-
didato tem 60% de rejeição, é uma 
estratégia eleitoral, é uma estraté-
gia política, porque 55% destes são 
nulos, ou de pessoas que não com-
parecem para votar. Matematica-
mente, essas rejeições, que nunca 
vi nas ruas, são um artifício. A ma-
temática permite isso. Está errado? 
Pode ser que não esteja, mas está 
longe de ser a verdade”, afirmou. O 
prefeito rebateu críticas contra seu 
governo e lembrou ter o apoio do 
presidente Jair Bolsonaro.

Após votar, Crivella disse que alta rejeição é “artifício matemático”

REGINALDO PIMENTA

 LBenedita da Silva (PT) vo-
tou pouco antes das 9h, na Es-
cola Municipal Santo Tomás 
de Aquino, no Leme, na Zona 
Sul. Ela chegou à seção eleitoral 
acompanhada de um neto, do 
marido, o ator Antonio Pitan-
ga, da deputada federal Jandira 
Feghali (PCdoB).

Martha Rocha (PDT) che-
gou para votar às 10h30, na Es-

cola Municipal General Euclydes 
de Figueiredo, na Tijuca, Zona 
Norte. Moradora do bairro, ex-
delegada da Polícia Civil chegou 
acompanhada do marido.

Luiz Lima (PSL) votou às 
10h30 na sede do Fluminense, 
em Laranjeiras, em companhia 
da esposa e da filha. Clarissa Ga-
rotinho (PROS) votou às 11h 
no Instituto Bennett, acompa-

nhada pelo marido e o filho de 
4 anos. Cyro Garcia (PSTU) vo-
tou às 9h20, no Instituto Agosti-
nho Moreira, na Tijuca. Eduar-
do Bandeira de Mello (Rede), 
votou às 9h30, na Escola Mu-
nicipal Albert Einstein, na Bar-
ra da Tijuca, acompanhado da 
mulher e dos três filhos.

Gloria Heloiza (PSC) che-
gou com a mãe às 10h na Escola 

Municipal João Mendonça, no 
Pechincha, Zona Oeste. Paulo 
Messina (MDB) votou na Esco-
la Adventista Botafogo, em Bo-
tafogo, com a esposa e dois fi-
lhos. Renata Souza (Psol) votou 
às 10h no CIEP Elis Regina, no 
Complexo da Maré. Suêd Haidar 
(PMB) chegou para votar antes 
das 8h no Ciep Presidente Agos-
tinho Neto, no Humaitá.

Candidatos votaram de manhã acompanhados pela família
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ELEIÇÕES

Axel lidera em Niterói
Resultado parcial indicava candidato do atual prefeito com ampla vantagem

 L ELEIÇÕES

C
onfirmando as pesquisas 
que revelavam candida-
to do PDT liderando as 

pesquisas, Axel Grael detinha 
61,08% dos votos válidos até 
21h30 de ontem, quando ha-
viam sido apuradas 56,10% 
das seções eleitorais. O resul-
tado parcial indica que a elei-
ção para prefeito da cidade da 
Região Metropolitana pode 
ser concluída no primeiro tur-
no, com vitória do candidato 
apoiado pelo atual prefeito, 
Rodrigo Neves (PDT).

Em segundo lugar estava 
Flavio Serafini (PSOL), com 
10,55% dos votos válidos, se-
guido pelo candidato Alan Lyra 
(PTC), com 9,57%.

Julinana Benicio (Novo) es-
tava com 7,58%, seguida por 
Felipe Peixoto (PSD), com 
7,11%. Deuler da Rocha (PSL) 
aparecia com 3,71% dos votos 
válidos, seguido por Renata Es-

teves (PMB), com 0,31% e Tu-
ninho Fares, com 0,3%.

O ritmo de apuração dos 
votos acabou frustrando as 
expectativas. O Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) anun-
ciou a divulgação do resultado 
final em até cinco horas após 

as urnas serem lacradas. Este 
ano, a totalização dos votos foi 
centralizada nos servidores do 
TSE, em Brasília, mas sistema 
ficou sobrecarregado e o Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE) 
acabou por assumir a tarefa. Axel Grael liderava com 61,08% dos votos (56,10% das seções)

RENATO STOCKLER/ NA LATA

 L O resultado parcial da elei-
ção para prefeito em São 
Gonçalo seguia indefinida até 
às 21h40 de ontem, quando 
apenas 33,9% das seções elei-
torais haviam sido apuradas. 

O candidato Dimas Gade-
lha (PT), estava na liderança, 
com 31,12% dos votos váli-
dos. A disputa pelo segundo 
lugar estava acirrada, apon-
tando Dejorge Patrício (Re-
publicanos) com 20,69% 
dos votos, seguido de perto 
por Capitão Nelson (Avan-
te), com 20,30%.

Em terceiro lugar estava 
Ricardo Pericar (PSL) com 
12,05%, seguido pelo atual 
prefeito, José Luiz Nanci (Ci-
dadania), com 8,48%

Parcial em 
São Gonçalo

 LCom a candidatura indeferi-
da pelo Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) do Rio, mas recor-
rendo na justiça, o candidato à 
reeleição em Duque de Caxias, 
Washington Reis (MDB) lide-
rava a apuração até às 22h de 
ontem, quando haviam sido 
apuradas 23,08% das urnas do 
município da Baixada Flumi-
nense. Com 51,57% dos votos 
válidos, o resultado parcial in-
dicava vitória do prefeito em 
primeiro turno.

 LEm segundo lugar estava Mar-
celo Dino (PSL), com 16,72%, 
seguido por Dica (PL), com 
11,95% e Andréia Zito (PP), 
com 9,35%.

Washington 
Reis na frente

DIFERENÇA 
PARA O 

SEGUNDO 
COLOCADO ERA 
DE MAIS DE 50%

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 16/11/20204
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ELEIÇÕES

Os mais votados
Veja quem são os campeões de votos

 L PARA A CÂMARA DO RIO

A 
corrida por uma vaga 
ou para a manutenção 
dela no Rio de Janeiro 

trouxe algumas surpresas es-
te ano. Com a apuração len-
ta por conta de problemas 
no sistema de totalização do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) em todo o Brasil, até 
as 19h36 de ontem, horário 
da última atualização antes 
do fechamento desta edição, 
com 30,11% dos votos com-
putados, Tarcísio Motta, do 
Psol, despontava na frente, 
seguido por Carlos Bolso-
naro, do Republicanos, filho 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). 

Tarcísio, com 27.428 vo-
tos, e Carlos, com 21.166, 
eram seguidos de perto por 
um veterano na polít ica, 
Cesar Maia, do DEM, com 
17.520 votos.

Ex-PM youtuber
A surpresa começa a par-

tir da quarta colocação, onde 
aparece o ex-soldado da Po-
lícia Militar e youtuber Ga-
briel Monteiro, do PSD, com 
17.333 votos, em sua primeira 
disputa ao Legislativo. Mes-
mo sem o final da apuração, 
Monteiro postou mensagens 
comemorando o resultado 
nas redes sociais. Em uma 
delas, no Twitter, escreveu: 
“Chora mais esquerdalha”. 

Gabriel ficou conhecido 
por suas postagens exaltan-
do a Polícia Militar e acabou 
envolvido em uma polêmica 
com um alto oficial da cor-
poração, o tenente-coronel 
Íbis Silva Pereira, conhecido 
por suas posições políticas 
mais à esquerda. Em agosto, 
Gabriel foi expulso da PM 
por deserção. Depois, ele foi 
reintegrado, mas deixou a 
corporação para se dedicar 
à sua campanha. Tarcísio Motta estava em primeiro lugar, seguido por Carlos Bolsonaro

CLARICE LISSOVSKY / DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/FLICKR
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ELEIÇÕES

Irregularidades 
eleitorais no Rio
Foram 24 ocorrências no Estado, segundo o TRE

 L NINGUÉM TÁ NEM AÍ

O 
domingo de eleições fi-
cou marcado por muitas 
irregularidades por par-

te tanto dos eleitores quanto dos 
candidatos. Segundo o TRE-RJ, 
foram identificadas 24 irregula-
ridades em todo o Estado. Do to-
tal de casos, 22 pessoas foram de-
tidas, sendo sete candidatos.

Em Vila Isabel, um presidente 
de seção deteve eleitor tirando foto 
do voto. Para conter o crime, cha-
mou a PM. Já em Manguinhos, 
próximo à Caixa Econômica Fe-
deral, foi encontrado no carro do 
cabo eleitoral Lauro Lopes da Sil-
va Junior a quantia R$ 3500 em es-
pécie, e material de campanha de 
Leandro do Bope. O acusado foi 
levado para a 127° DP.

Em Nova Iguaçu, o candidato 
a vereador Felipinho Ravis (PSC) 
e seus seguranças agrediram um 
mesário. O crime foi considera-

do lesão corporal. No momento 
da agressão, a vítima não estava no 
interior da seção eleitoral.

Em Belford Roxo, dois cabos 
eleitorais foram presos com 
santinhos do candidato Nuna 
(PV). Outros dois foram flagra-
dos com materiais de Juarez da 
Farmácia (PMDB) e Waguinho 
(MDB). Já um presidente de se-
ção eleitoral de Heliópolis dete-
ve eleitor tirando foto do voto 
e o encaminhou para a 54ª DP.

Já em São Gonçalo, o candi-
dato a vereador Flavio da Banca 
(PT) estava distribuindo panfle-
tos no bairro Santa Catarina. Ele 
foi detido e levado à 72 DP. Em 
Petrópolis, um homem foi detido 
com panfletos do candidato Ro-
drigo Guimarães (PSD) e R$ 600. 
Em Teresópolis, um candidato a 
vereador e um eleitor foram deti-
dos fazendo boca de urna.

Demora na divulgação
Lentidão já era esperada por centralização no TSE

 L VOTOS EM TODO O PAÍS

Após apresentar lentidão e até 
paralisar a contagem de votos no 
Rio e São Paulo, os tribunais regio-
nais voltaram a computar os votos 
na noite de ontem. Segundo infor-
mou o Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP), a demora 
na atualização dos resultados já era 
esperada. Até as 18h40, somente 
0,39% das seções da capital pau-
lista estava com os votos apurados.

A espera se explica pela neces-

sidade de os votos serem centrali-
zados no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), em Brasília, onde há 
uma grande sobrecarga de dados 
vindos dos mais de 5 mil municí-
pios brasileiros.

O TSE afirmou que a lentidão 
no processo de totalização dos vo-
tos ocorreu por conta de um atra-
so para a divulgação dos resulta-
dos da apuração. “Os dados estão 
sendo remetidos normalmente 

pelos Tribunais Regionais Eleito-
rais (TREs) e recepcionados nor-
malmente pelo banco de totaliza-
ção, que está somando o conteúdo 
de forma mais lenta que o previs-
to”, disseram, em nota.

O tribunal afirmou que o pro-
blema não teve nenhuma rela-
ção com o vazamento de dados 
pessoais de servidores, nem com 
a tentativa de ataque cibernético 
registrada pela manhã.

Nas eleições da pandemia, 
houve diferentes relatos pelo es-
tado: de seções de votações tran-
quilas até aglomerações nas ruas, 
reclamações de demora nas filas e 
flagrantes das ilegais bocas de ur-
nas. A distribuição de santinhos e a 
presença de grupos reunidos com 
bandeiras e camisetas não parou 
ontem, mesmo sendo crime.

Na Rocinha, na Zona Sul, na 
passarela principal que dá acesso 
à favela, milhares de santinhos es-
tavam espalhados pelo chão, já pe-
la manhã. A quantidade era tanta 
que levava perigo até aos idosos. 
Uma viatura da PM patrulhava a 
área, mas a presença dos agentes 
não impedia a prática.

Em Higienópolis, na Zona 
Norte, apoiadores de candidatos 
disputavam o apoio de eleitores 
com distribuição de santinhos.

Nas comunidades da Tijuqui-
nha, Muzema e Rio das Pedras, na 
Zona Oeste, a movimentação este-
ve tranquila. Estivemos nas locali-
dades, dominadas por milicianos, 
e não registramos boca de urna e 
aglomeração. No entanto, a falta 
de policiamento chamou atenção.

Com mais de cem mil eleitores, 
Queimados, na Baixada, registrou 
filas e aglomerações em algumas 
seções. Na região central, cente-
nas de pessoas se aglomeraram 
na porta do Ciep Luis Peixoto Fan-
cheme no Colégio Manuel Pereira.

Diferenças 
entre as seções
Estado teve boca de urna, protocolos 

nem sempre cumpridos e muita fila

 L VOTAÇÃO PROBLEMÁTICA

Eleitor, de camiseta laranja, é abordado em boca de urna na Rocinha

D
A

N
IEL C

A
STELO

 B
R

A
N

C
O

Seção eleitoral de Queimados teve aglomeração de eleitores

DIVULGAÇÃO

 LA Polícia Civil prendeu, ontem, 
em Santa Cruz, Zona Oeste do 
Rio, um grupo de cabos eleitorais 
fazendo boca de urna para o verea-
dor e candidato a reeleição Mar-
cello Siciliano (Progressistas). Se-
gundo a Veja, foram cinco detidos. 
O político é alvo de investigações 
da força-tarefa, pela suspeita de 
vínculo com organizações crimi-
nosas que mantêm currais eleito-
rais pela cidade. Com eles, foram 
apreendidos um carro, santinhos 
do candidato e cadernos com no-
mes e números de documentos de 
eleitores. A ocorrência foi condu-
zida para a 36ª DP (Santa Cruz). 
A assessoria do candidato não se 
pronunciou até o fechamento.

Grupo em cana 
na Zona Oeste
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ELEIÇÕES

Faturando um dindim
Morador de Copacabana vendeu canetas azuis na porta de local de votação

 L NO EMBALO DE NORMA DO TSE

O 
vendedor de jornais Ál-
varo Augusto, de 57 anos, 
é desses cariocas de vi-

são empreendedora. Diante da 
recomendação de cada eleitor 
levar sua própria caneta para 
votar, norma do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) para evitar 
a disseminação do coronavírus, 
o morador de Copacabana apro-
veitou para faturar: comprou al-
guns pacotes de canetas azuis e 
se posicionou estrategicamen-
te na porta da Escola Municipal 
Roma, salvando a pele dos des-
prevenidos. “Caneta é dois reais”, 
bradava o comerciante, ontem.

“O que mais tem é gente que 
entra e diz: ‘Ih, esqueci a caneta!’. 
Em uma hora, já vendi mais de 
20”, comemorou Álvaro, que tra-
tou de vender as canetas no seu 
próprio local de votação. 

O exercício da cidadania já 
foi feito. Agora, o que vier é lu-
cro. “Tem nicho. Sabendo que é 

uma zona eleitoral movimen-
tada, pensei em vender alguma 
coisa. Máscara, não, porque 
ia ter muita gente vendendo. 
Água, também vende muito. 
Optei pela caneta. É fácil ter tro-
co e tem um grupo razoável de 

desprevenidos”, afirmou Álva-
ro, que notou a ausência de um 
eleitor famoso da Escola Muni-
cipal Roma. “Estou sentindo a 
falta do ex-governador Sérgio 
Cabral, que sempre votava aqui. 
Ouvi dizer que está impossibili-
tado de comparecer”, brincou. Álvaro Augusto vendendo canetas na porta da Escola Municipal Roma, em Copacabana, na Zona Sul

DANIEL CASTELO BRANCO

‘EM UMA HORA, 
JÁ VENDI 

MAIS DE 20’, 
DIZ ÁLVARO 
AUGUSTO

‘É uma sensação de impotência’
Idosos e cadeirantes enfrentaram dificuldades para acessar as zonas eleitorais de colégio

 L NA TIJUCA

O início das eleições começou 
com a presença, em grande parte, 
de idosos pela manhã, conforme 
recomendação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Na Escola Ge-
neral Euclydes de Figueiredo, na 
Tijuca, Zona Norte do Rio, onde 
a delegada e candidata à prefeitu-
ra Martha Rocha (PDT) votou, a 
movimentação foi tranquila, mas 
houve reclamações sobre acessibi-
lidade e urnas com defeito. A equi-
pe do MEIA HORA flagrou pessoas 

em cadeiras de rodas e com benga-
las com dificuldades de chegar às 
zonas eleitorais do colégio.

A advogada Ana Mascarenha, 
que faz parte da comissão do ido-
so, disse que a mãe, de 77 anos, que 
sofre de Alzheimer, desistiu de vo-
tar por conta da situação. “Tive 
que deixar minha mãe sozinha 
para vir votar, porque falta acessi-
bilidade nas escolas. Minha mãe 
é idosa. O maior medo dela é ser 
carregada. É preciso três pessoas 

para ajudar. O TRE não pensou na 
acessibilidade. Você viu a dificul-
dade para tirar aquele idoso? É a 
primeira vez na vida que ela ficou 
sem votar. É uma sensação de im-
potência”, disse a advogada.

De bengala e com dificulda-
des em acessar o colégio, a psicó-
loga Olívia Calisto, de 74 anos, 
pediu um olhar mais carinhoso 
do TRE para os mais necessita-
dos. “Falta acessibilidade em to-
dos os aspectos”, lamentou. Cadeirantes tiveram dificuldades para chegar às seções da escola

ESTEFAN RADOCICZ
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Mais de 500 urnas

foram substituídas
Mesário foi agredido por candidato a vereador

 L PROBLEMAS PELO ESTADO

O 
número de urnas eletrô-
nicas que apresentaram 
defeito e precisaram ser 

substituídas chegou a 563 em 
todo o estado do Rio de Janei-
ro. A informação foi divulgada, 
ontem à tarde, pelo vice-pre-
sidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio de Janei-
ro (TRE-RJ), desembargador 
Claudio Dell’Orto, que acres-
centou que 327 urnas ficavam 
em seções eleitorais na capital. 
Segundo o Superior Tribunal 
Eleitoral, foram substituídas 
3.381 urnas em todo o país.

De acordo com a Agên-
cia Brasil, outros municípios 

também tiveram equipamen-
tos com problemas. Entre eles 
estão Seropédica, Nova Iguaçu, 
Mesquita e Nilópolis, na Bai-
xada Fluminense; e Valença e 
Volta Redonda, no interior do 
Estado do Rio.

“É um número elevado pro-
porcionalmente a outros mo-
mentos. E temos uma expli-
cação para isso: tivemos um 
processo de contingenciamen-
to de urnas”, disse ele em uma 
coletiva de imprensa. 

“Vocês acompanharam a 
dificuldade que o TSE teve de 
realizar a contratação das ur-
nas novas. As chamadas ur-

nas 2020 não ficaram prontas 
a tempo, e alguns estados não 
tinham urnas suficientes para 
a realização do pleito. E o Rio, 
então, foi obrigado a ceder al-
gumas urnas do nosso estoque 
e ficamos com algumas urnas 
antigas, que apresentaram de-
feito e tiveram que ser substi-
tuídas”, concluiu ele.

Até às 17h30, o tribunal 
também contabilizou a subs-
tituição de 3.381 urnas eletrô-
nicas que apresentaram defei-
to. O número corresponde a 
0,75% do contingente de 400 
mil equipamentos que estão 
sendo utilizados nas eleições.

Em todo o estado do Rio, 563 equipamentos apresentaram problemas e precisaram de substituição

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

Internautas resolveram usar 
o bom humor para lidar com o 
atraso na apuração dos votos 
por conta de uma lentidão no 
sistema do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O recurso uti-
lizado foi a criação de diversos 
memes para lidar com ansieda-
de enquanto os nomes dos pre-
feitos e vereadores eleitos não 
eram divulgados.

O sistema de apuração de vo-
tos apresentou lentidão no iní-
cio da noite deste domingo (15) 

e as apurações de São Paulo e 
Rio de Janeiro chegaram a ser 
paralisadas.

Segundo informou o Tribu-
nal Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP), a demora na 
atualização dos resultados já era 
esperada. A espera se explica pe-
la necessidade de os votos serem 
centralizados no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), em Brasília, 
onde há uma grande sobrecarga 
de dados vindos dos mais de 5 
mil municípios brasileiros.

Internautas 
usam memes 
para reclamar
Sistema de apuração de votos do 

TSE ficou lento no início da noite

 L ATRASO NA APURAÇÃO

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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Mesário 

bêbado

Candidato 

é baleado

 LO Colégio Estadual Dom 
João Braga, em Pelotas (RS), 
foi palco de uma cena, no 
mínimo, inusitada. Após 
chegar embriagado, um 
mesário foi dispensado do 
trabalho na eleição. Não sa-
tisfeito, tentou retornar ao 
local algumas horas depois 
achando que havia se atra-
sado. Diante do fato, foi dis-
pensado novamente de seus 
serviços. Apesar do proble-
ma, a polícia não precisou 
ser acionada.

 LO candidato a vereador 
Valdines Mascarenhas de 
Souza (Podemos), o Val do 
Gás, foi baleado dentro do 
seu comitê após carreata em 
um bairro de Salvador (BA), 
na tarde de sábado. Segundo 
a sua assessoria, um homem 
desceu de um veículo e ati-
rou duas vezes contra ele, 
que foi atingido na perna e 
no abdômen e levado para o 
Hospital do Subúrbio. O es-
tado de saúde é estável, mas 
inspira cuidados.

RAPIDINHAS...

Cobra parou 
a votação

 LUma cobra muito agitada, 
de cerca de 40 centímetros, 
foi vista em seção eleitoral 
numa escola em Santa Cata-
rina e suspendeu a votação 
por alguns minutos. Após 
o Corpo de Bombeiros ser 
acionado por volta das 8h30 
e fazer a captura, o réptil foi 
solto em mata nativa. Nin-
guém ficou ferido. Nesses 
casos, a orientação é não 
se aproximar da serpente e 
manter distância até que os 
bombeiros cheguem.

Jair Bolsonaro vota em 

escola na Vila Militar 
Presidente também interagiu com moradores de Bento Ribeiro

 L ANTES DE VOLTAR PARA BRASÍLIA

O 
presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, che-
gou no fim da tarde de 

ontem a Brasília após viagem 
ao Rio de Janeiro, onde votou 
de manhã. Bolsonaro chegou 
por volta de 15h46 no Palácio 
da Alvorada e, como de costu-
me, parou para cumprimentar 
apoiadores que o esperavam 
na residência oficial - apenas 
cerca de 13 pessoas.

O presidente votou por vol-
ta das 10h na Escola Munici-

pal Rosa da Fonseca, na Vila 
Militar, Zona Norte da cidade. 
Bolsonaro ficou no local por 10 
minutos e não deu declarações 
públicas. Antes de entrar e lo-
go ao sair da escola, Bolsona-
ro, que estava de máscara, item 
obrigatório nas seções eleito-
rais, conversou rapidamente 
com apoiadores.

Como o Broadcast mostrou 
mais cedo, diferentemente da 
eleição de 2018, quando cen-
tenas de eleitores vestindo ca-

misas amarelas foram ao lo-
cal para prestar apoio ao então 
candidato, desta vez menos 
de dez pessoas esperaram pe-
lo presidente no local de vota-
ção. E todas elas usando roupas 
em tons discretos.

Homens do Exército

A baixa ida de apoiadores 
deve ter surpreendido os res-
ponsáveis pela zona eleitoral, 
que montaram uma grande 
estrutura para separar as pes-

soas, incluindo a colocação de 
banheiros químicos, dezenas 
de seguranças e homens do 
Exército.

Ainda no Rio, logo depois 
de votar, o presidente foi até o 
bairro Bento Ribeiro, também 
na Zona Norte. Ele desceu do 
veículo em que estava e intera-
giu com moradores. Sem más-
cara, Bolsonaro pegou uma 
criança no colo e pousou para 
selfies, além de cumprimentar 
diversos policiais militares.

Sem máscara, Jair Bolsonaro 
cumprimentou policiais 
militares na Zona Norte

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
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 LDOMINGO de sol e tranquilidade nas seções eleitorais no primeiro 
turno no Rio. Em alguns pontos houve filas, assim como boca de urna, 
deixando santinhos pelo chão e dando trabalho aos garis. Cabos elei-
torais ocuparam as ruas com faixas em busca dos votos dos indecisos.

CENAS DA VOTAÇÃO NO RIO
REGINALDO PIMENTA
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Caminhonete 
circula 

com cabos 
eleitorais em 
São Cristóvão

Boca de urna na Rua Ana 
Neri, em São Cristóvão

Gari varre santinhos jogados 
na rua em São Cristóvão

Escola Estadual Souza Aguiar, 
na Rua dos Inválidos, Centro, 
teve fila, mas pouca demora

Eleitores enfrentaram 
fila na Legião da Boa 

Vontade, em Del Castilho

Em Icaraí, Niterói, 
movimentação 

tranquila perto dos 
pontos de votação

Passarela da Rocinha ficou repleta de panfletos
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Dois feridos por 
balas perdidas
Vítimas foram baleadas perto de ponto de votação

 L EM SÃO GONÇALO

U
m homem e uma mulher 
foram baleados próximo 
a um ponto de votação 

no bairro de Santa Isabel, em São 
Gonçalo, ontem. Segundo a PM, 
eles foram feridos por balas per-
didas durante um ataque a uma 
viatura da corporação.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, uma viatura fazia patrulha-
mento quando foi alvo de tiros. 
Em nota, a corporação infor-
mou que “policiais militares do 7º 
BPM (São Gonçalo) estavam em 
deslocamento quando foram ata-
cados por disparos de arma de fo-
go na altura da comunidade Ca-
fuca. Um homem foi encontrado 
ferido e socorrido ao hospital”. 

Thiago Terra Diniz, de 24 anos, 
deu entrada no Hospital Estadual 
Alberto Torres (HEAT), no Co-
lubandê, após ser atingido por um 
tiro no pescoço. Segundo a Secre-

taria de Estado de Saúde do Rio, ele 
apresenta estado de saúde grave.

Ana Lucia de Lima, de 56 anos, 
foi baleada nas costas. Ela deu en-
trada no Centro de Trauma do 

HEAT e seu estado é estável.
Segundo a PM, os homens que 

fizeram os disparos estavam em 
um carro e conseguiram fugir. A 
Polícia Civil investiga o caso. 

REPRODUÇÃO

Uma rebelião, que começou 
na tarde de ontem no Centro 
de Socioeducação Dom Bosco, 
uma das unidades do Departa-
mento Geral de Ações Socioe-
ducativas (Degase), na Ilha do 
Governador, causou tumulto 
na região. Equipes do 17º BPM 
(Ilha) e do Batalhão de Choque 
estiveram no local e controla-
ram os internos.

Em vídeos que circulam na 
internet, é possível ver os ado-
lescentes jogando pedras uns 

nos outros, enquanto escon-
dem o rosto com blusas para 
não serem identificados.

Segundo a Secretaria de Es-
tado de Educação (Seeduc RJ), 
um grupo tentou fugir colo-
cando fogo em colchões atrás 
de três portas de acesso ao pá-
tio principal da unidade.

O Degase informou que a 
rebelião foi controlada e não 
houve feridos. Uma sindicân-
cia será instaurada pela Cor-
regedoria do Degase.

Tentativa de 
fuga no Degase
PMs controlaram a rebelião na Ilha

 L CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DOM BOSCO

RAPIDINHA...

Covid: Rio tem 326.956 casos 
 LA Secretaria de Estado de 

Saúde (SES) registrou, até 
ontem, 326.956 casos con-
firmados e 21.294 mortes 
por coronavírus no Estado 

do Rio. Nas últimas 24 ho-
ras, foram 311 novos casos 
e 10 mortes. Há ainda 527 
óbitos em investigação e 
2.165 foram descartados. 

Homem e mulher 
deram entrada no 
Hospital Estadual 

Alberto Torres 
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Só nesta 21ª rodada 
do Brasileiro que 

termina esta noite pas-
sou de 50 o número de 
ausentes, entre jogado-
res e membros das co-
missões técnicas conta-
minados pela Covid-19. 
O Santos teve que im-
provisar uma equipe e 
um comando para enfrentar o In-
ter, o Coritiba ainda não sabe com 
quem poderá contar hoje diante 
do Bahia. Acrescente a isso ausên-
cias por lesões, suspensões, con-
vocações para as diversas seleções 
e encontrará a explicação para a 
irregularidade no desempenho 

das equipes. O perde e 
ganha será constante 
até o final e sairá cam-
peão quem superar as 
dificuldades para alcan-
çar o ponto mais alto do 
pódio. Além de compe-
tência, precisará de sor-
te. A segunda onda é real 
e o vírus um adversário 

imprevisível. Jorge Sampaoli (fo-
to) no Atlético Mineiro, Rogério 
Ceni no Flamengo, Abel Braga 
no Inter e Fernando Diniz no São 
Paulo, hoje cotados entre os fa-
voritos, não sabem em que con-
dições suas equipes chegarão na 
bandeirada final.

 LCom dois gols de Cano, 
quebrando um longo je-
jum, o Vasco ganhou do 
Sport por 2 x 0. Primeira 
vitória do português Sá 
Pinto no comando. 

 LDepois que a rapaziada 
do VAR apareceu com im-

pedimento por “ombro 
externo”, larguei. 

 LPedro é mais um que vai 
servir à Seleção e é devol-
vido lesionado. CBF deve-
ria ser responsável pelos 
prejuízos. Usa o brinque-
do e devolve quebrado.

Nova onda afoga Série A

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

CANARINHO NA MUDA

 LExemplo de determinação, supera-
ção e fixação por grandes conquistas, 
o inglês Lewis Hamilton venceu o GP 
de F1 da Turquia sagrando-se hepta-
campeão do mundo.

 LTorcedores desenvolvem o hábito 
de ir para o entorno dos estádios para 
prestigiar seus jogadores. Polícia pro-
grama armar barreiras para impedir 
aglomerações.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LFechando a rodada nas Elimi-
natórias para a Copa do Mun-
do de 2022 no Catar, Brasil e 
Uruguai se enfrentarão ama-
nhã, em Montevidéu. Tite terá 
a dura missão de fazer a equipe 
mostrar melhor desempenho 
do que na pálida apresentação 

da última sexta-feira, diante da 
Venezuela. Sem ser uma po-
tência, os uruguaios com Ca-
vani e Suárez estão furos aci-
ma. Será preciso mais vontade. 
Sem Neymar, o Canarinho fica 
murcho, não canta e nem en-
canta, parece na muda.

Fogão faz o duelo 
dos desesperados
Quem vencer hoje sai da zona de rebaixamento

 L TE CUIDA, BRAGANTINO!

C
omo promessa é dívida, o 
torcedor do vice-lanterna 
Botafogo terá a chance ava-

liar a mudança de atitude anun-
ciada pelo técnico Ramón Díaz a 
partir do confronto com o 18º co-
locado Bragantino, hoje, às 20h, no 
Nilton Santos. Na ausência do pai, 
que se recupera de cirurgia na Ar-
gentina, o auxiliar Emiliano Díaz 
terá os reforços de Diego Cavalieri, 
Honda e Pedro Raul. Quem ven-
cer sai da zona de rebaixamento. 

No treino de ontem, Emiliano 
fez os últimos ajustes. Além de Ca-
valieri, livre dos sintomas do novo 
coronavírus, Honda e Pedro Raul, 
recuperados de problemas mus-
culares, o Glorioso ainda terá à dis-
posição o volante Rentería e o ata-
cante Rhuan. Duas novidades no 
banco chamaram a atenção: Mar-
cinho e Cesinha.

Recuperado de uma grave ci-
rurgia no joelho direito, Marcinho 
poderá fazer o primeiro jogo em 
2020. Operado em janeiro, ele te-
ve que fazer uma nova intervenção 
em setembro, mas procurou mé-
dicos fora do clube, fato que gerou 
desgaste com a diretoria e dificul-
tou ainda mais a negociação pe-
la renovação. Com contrato até o 
fim de dezembro, o lateral-direi-
to, sondado pelo Corinthians, não 
deve seguir no clube em 2021, mas 
pode ser útil na árdua batalha con-
tra o fantasma da Série B.

Contratado ao Sport, Cesinha é 
opção para o carente setor de cria-
ção e pode estrear. Ex-Vitória de 
Setúbal-POR, o apoiador Éber 
Bessa tem chance de receber a pri-
meira chance como titular.

O japonês Honda é uma das esperanças do setor de criação do Bota

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenu-
to, Kanu, Victor Luís; José Welison, Caio 
Alexandre; Bruno Nazário (Éber Bessa), 
Keisuke Honda; Matheus Babi (Kelvin), 
Pedro Raul. Técnico: Emiliano Díaz

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger 
e Weverson; Raul e Ricardo Ryller; 
Artur, Ytalo e Claudinho; Luis Phelipe 
(Thonny Anderson). 
Técnico: Maurício Barbieri

Local: Nilton Santos (Engenhão)  
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA
-PR) Assistentes: Guilherme Dias Cami-
lo (FIFA-MG) e Ivan Carlos Bohn (PR) 
Horário: 20h  
TV: Premiere 

BOTAFOGO BRAGANTINO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

DANIEL CASTELO BRANCO
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 L DÚVIDAS PARA QUARTA-FEIRA

Problemas no Fla
Thiago Maia, Pedro e Gabigol estão lesionados

O 
Flamengo informou 
no início da tarde de 
ontem que o volante 

Thiago Maia e os atacantes Pe-
dro e Gabigol estiveram no CT 
Ninho do Urubu e já iniciaram 
tratamento. O trio é dúvida pa-
ra enfrentar o São Paulo, pela 
Copa do Brasil, quarta-feira, às 
21h30, no Morumbi. O Rubro-
Negro terá de vencer por dois 
ou mais gols de diferença pa-
ra avançar às semifinais - vitó-
ria por 1 a 0, 2 a 1 ou 3 a 2, por 
exemplo, leva a decisão da vaga 
para os pênaltis. 

Pedro foi cortado da Seleção 
Brasileira após sentir uma le-
são muscular na coxa durante 
treinamento no sábado. Já Ga-
bigol e Thiago Maia se lesiona-
ram no empate em 1 a 1 com o 
Atlético-GO, no Maracanã. O 
camisa 9 sentiu dores na poste-
rior da coxa direita, enquanto o 
volante sofreu uma entorse no 
joelho direito.

No confronto com o São 
Paulo, o Flamengo tentará a 
primeira vitória sob o coman-
do de Rogério Ceni. Até o mo-
mento, o treinador obteve ape-
nas uma derrota e um empate.

Libertadores

Adversário do Flamengo 
nas oitavas de final da Liberta-
dores, o Racing-ARG vive um 
momento conturbado, com 
três derrotas em três partidas  
no Campeonato Argentino 
(Tucuman 4 a 1, Unión Santa 

Fé 2 a 0 e Arsenal Sarandí 2 a 0). 
No entanto, o técnico Sebas-
tian Beccacece disse que apos-
ta na recuperação da equipe no 
duelo com o Rubro-Negro.

“Vamos botar toda a ener-
gia no nosso objetivo principal, 
que é a Copa Libertadores. Va-
mos focar nisso e vermos co-
mo uma oportunidade para 

sair dessa situação angustian-
te. Temos que pensar no Fla-
mengo”, afirmou.

Nesta quinta, diante do Tu-
cuman, o Racing poupará os ti-
tulares visando à partida con-
tra o Flamengo, no próximo 
dia 24, às 21h30, em Avelane-
da. O jogo da volta será no Ma-
racanã, no dia 1º de dezembro.

Gabigol faz tratamento na coxa direita para tentar pegar o São Paulo

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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 L CRIA DO VASCÃO

Andrey é nota 100
Volante ganha liberdade no esquema de Sá Pinto

A 
camisa comemorati-
va pelo centésimo jogo 
com a camisa do Vasco 

terá um lugar especial na co-
leção de Andrey. No 2 a 0 so-
bre o Sport na Ilha do Retiro, 
não foi apenas o caminho da 
vitória que o time reencon-
trou após nove rodadas em je-
jum. Se Germán Cano, que não 
marcava há dois meses, fez a di-
ferença na frente, no meio de 
campo o camisa 15 regeu com 
maestria a ‘orquestra’ escalada 
pelo técnico Ricardo Sá Pinto.

“Como torcedor, dentro de 
campo, é uma alegria enorme es-
tar completando 100 jogos com 
essa camisa gigantesca. Obriga-
do, Vasco da Gama. Raiz é ser Vas-
co. Vamos por mais”, disse Andrey, 
que no esquema com três zaguei-
ros ganhou mais responsabilidade 
na organização e na saída de bola.

Já nos bastidores, o torcedor 
do Vasco quer saber qual será o 
presidente do clube para o triê-
nio 2021-2023, já que dois candi-
datos se consideram vencedores 
das eleições. Leven Siano (Cha-
pa Somamos) ganhou a votação 
presencial, enquanto Jorge Salga-
do (Mais Vasco) venceu a votação 

online sete dias depois, sem a par-
ticipação de Leven.

No fim da noite de sábado, o 
Superior Tribunal de Justiça der-
rubou a liminar que suspendia o 

pleito do dia 7 (vencido por Le-
ven) e devolveu o caso ao Tribu-
nal de Justiça-RJ. Os dois resul-
tados estão sub judice e caberá a 
Justiça decidir o futuro.

Andrey ganhou camisa comemorativa pelos 100 jogos no Vasco

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

6ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 ATLÉTICO-MG X ATHLETICO 19:00

21ª RODADA

14/11

 SANTOS 2 X 0 INTERNACIONAL 

 SPORT 0 X 2 VASCO 

 GOIÁS 0 X 1 ATHLETICO-PR 

 CORINTHIANS 1 X 2 ATLÉTICO-MG 

 GRÊMIO 4 X 2 CEARÁ 

 FORTALEZA 2 X 3 SÃO PAULO 

 FLAMENGO 1 X 1 ATLÉTICO-GO 

 PALMEIRAS 2 X 0 FLUMINENSE 

HOJE

 CORITIBA  X  BAHIA 18:00

 BOTAFOGO  X  BRAGANTINO 20:00

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

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º ATLÉTICO-MG 38 20 12 2 6 37 24 13

 2º INTERNACIONAL 36 21 10 6 5 32 20 12

 3º SÃO PAULO 36 18 10 6 2 29 17 12

 4º FLAMENGO 36 21 10 6 5 34 30 4

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 34 20 9 7 4 28 20 8

 6º SANTOS 34 21 9 7 5 30 24 6

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 33 20 8 9 3 26 19 7

 8º FLUMINENSE 32 21 9 5 7 29 24 5

 9º BAHIA 25 20 7 4 9 26 29 -3

 10º SPORT 25 21 7 4 10 19 28 -9

 11º CORINTHIANS 25 21 6 7 8 24 29 -5

 12º FORTALEZA 24 20 6 6 8 20 19 1

ZONA NEUTRA
 13º CEARÁ 24 20 6 6 8 25 30 -5

 14º ATLÉTICO-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8

 15º VASCO 22 19 6 4 9 22 26 -4

 16º ATHLETICO-PR 22 20 6 4 10 16 21 -5

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º CORITIBA 20 20 5 5 10 18 26 -8

 18º BRAGANTINO 20 20 4 8 8 23 27 -4

 19º BOTAFOGO 20 19 3 11 5 19 23 -4

 20º GOIÁS 12 19 2 6 11 21 34 -13

ARTILHARIA

16ª RODADA

QUINTA-FEIRA
 VASCO X FORTALEZA 19:00

22ª RODADA

SEXTA-FEIRA
 BRAGANTINO  X  BAHIA 20:00

SÁBADO
 FLAMENGO  X  CORITIBA 19:00

 ATHLETICO-PR  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  PALMEIRAS 21:00

DOMINGO
 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
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ESPORTES

 L FLUMINENSE

Fred vira dúvida
Torção aconteceu durante o aquecimento

O 
prejuízo do Fluminense na 
visita a São Paulo foi além 
da derrota por 2 a 0 para o 

Palmeiras, no sábado. Desfalque 
de última hora no Allianz Parque, 
Fred deixou o torcedor temeroso 
ao postar uma foto do tornozelo 
direito inchado. O atacante sofreu 
uma torção durante o aquecimen-
to e preocupa a comissão técnica 
para o jogo contra o Internacional, 
domingo, às 18h15, no Beira-Rio.

Substituído por Felippe Cardo-
so contra o Palmeiras, o camisa 9 
iniciou o tratamento intensivo, 
mas ainda realizará um exame de 
imagem para avaliar a gravidade 
da lesão. Na corrida contra o reló-

gio, terá uma longa semana de ses-
sões de fisioterapia pela frente para 
acelerar a recuperação.

Na publicação no Insta-
gram, Fred citou um versículo da 
Bíblia: “Em tudo dai graças, por-
que é a vontade de Deus em Cristo 
para convosco”.

Invicto em outubro, o Tricolor 
chegou ao G-4 do Brasileiro. Com 
duas derrotas seguidas em no-
vembro, para Grêmio e Palmeiras, 
a equipe dirigida por Odair Hell-
mann despencou se distanciou 
do pelotão da frente e agora ocu-
pa o oitavo lugar, com 32 pontos. 
O elenco se reapresenta amanhã 
para iniciar a preparação visando 

ao duelo com o Inter.
O técnico Odair Hellmann não 

escondeu sua irritação com a arbi-
tragem de Leandro Pedro Vuaden 
na derrota para o Palmeiras:

“Aconteceram coisas dentro da 
partida... Para mim não foi pênal-
ti, temos que fazer uma avaliação 
melhor nesse contexto. Pega ava-
liação do VAR, lance que para, vol-
ta, chute de alta velocidade...”, e, em 
seguida, falou sobre o pênalti que 
culminou no primeiro gol do Pal-
meiras: “O Wellington, no instin-
to, estava com braço fechado, mas 
aconteceram outras situações e o 
VAR não chama. Ainda não estão 
uniformes essas decisões”. Fred mostrou o tornozelo inchado e citou um versículo da Bíblia

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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A GATA DA HORA

adora sentir a adrenalina e o prazer de prati-

car esportes radicais quando não está arrasando como modelo. A 

musa tem 21 anos, mora em São Paulo e já arrebatou mais de dez 

mil seguidores no Instagram. Veja mais em @agathamedeiros_.

ÁGATHA MEDEIROS

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

ANDREA SCHAEFER/DIVULGAÇÃO

 LArtilheiro do Brasileirão com 
15 gols, Thiago Galhardo, do 
Inter-RS, revelou a emoção ao 
receber a notícia da convocação 
para a Seleção Brasileira, após 
a CBF confirmar a lesão de Pe-
dro, do Flamengo. “O Rodri-
go Caetano (executivo do Inter) 
chegou do nada e falou: ‘Vai pa-
ra a Seleção, o (coordenador) Ju-
ninho Paulista quer falar com 
você’. Na hora, comecei a cho-
rar. Comecei a pensar na minha 
família”, disse. “O avião já estava 
pronto para decolar, mas teve 
que abrir. Nisso que anuncia-
ram, todo mundo começou a 
bater palmas”, afirmou. O Bra-
sil visita o Uruguai, amanhã, às 
20h, pelas Eliminatórias.

Galhardo chorou de emoção
DIVULGAÇÃO

d o 
Corinthians, agachou-se 
aos 15 minutos do jogo 
contra o Atlético-MG, sá-
bado, pediu antiácido e 
o tomou no campo. “Dá 
acréscimos depois; eu 
estou mal, pô. Alguma 
coisa não me caiu bem”, 
disse ao árbitro.

Brasileira terá 
outra novidade amanhã. O 
lateral-esquerdo Guilherme 
Arana, do Atlético-MG, foi 
convocado após o corte de 
Alex Telles, do Manchester 
United-ING, que testou po-
sitivo para a Covid-19: “Não 
tenho palavras para descre-
ver a minha felicidade”.

 LO GOLEIRO CÁSSIO, LA SELEÇÃO
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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
 

ITACURUÇÁ R$19.000
Terreno  1.040m2, plano, luz, 
bem localizado, muito verde/ ve-
getação. Aceito proposta. Preço 
Ocasião. Urgente.Tenho uma casa 
T. 2242-4838/ 99997-3060
 

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.

 

BALCONISTA V/TEXTO
Ambos sexos, para  Padaria Po-
mar da Barra, Comparecer: Ave-
nida Belisário Leite de Andrade 
Neto, 391 Barra Tijuca, Praça 
Pomar Barra.
 

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

 

AJ.SERRALHEIRO 
Com experiência em esqua-
dria de alumínio. Compa-
recer com documentos Rua 
Sá Freire, 16, São Cristóvão, 
próximo Avenida Brasil. En-
trevistas até 09:00h.

 

DESEMPENADOR 
De Estruturas Metálicas  In-
dustriais  Comparecer com 
carteira de trabalho com 
referências profissionais: 
Estrada do Pedregoso, 2030  
Campo Grande. (Distrito In-
dustrial).

 
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

 
MARCENEIRO V/TEXTO
Meio Oficial/ Maquinista, ex-
periência marcenaria, possuir 
ferramentas. Salário +VT. Rua 
Moreira de Azevedo, 9, Casca-
dura (Próximo Rua Cerqueira 
Daltro, Comparecer com CTPS).

 

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.
 
CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de con-
creto polido. 12 X cartões: Aten-
demos todo RJ. Aceitamos PicPay. 
Tels.:97007.5050/  96403-1836/  
97006- 6176. WhatsApp
 

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 
Precisa-se moças maiores 18 
anos, 
ganhos acima R$10.000,00.
Segunda/ Sexta  (9:30h/ 19:00h). 
Centro/ RJ. Discreto. 97378-6010 
WhatsApp Claudia

 
ADMITE-SE V/TEXTO
Mulher maior  18anos, Traba-
lhar casa de massagem, ótimos 
ganhos. Oportunidade incrível. 
Sem experiência. Receba se-
manalmente. Academia Grátis  
T.2220-2540/ 98117-5043 (What-
sapp).

 
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.

 

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
 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa.
 
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.
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 
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FAMOSOS VÃO 
ÀS URNAS

 L Assim como os anônimos, vários famosos fo-
ram às urnas ontem para votar para prefeito e 
vereador. A atriz Bruna Marquezine (1) surgiu 
quase irreconhecível com um novo corte de ca-
belo, máscara e óculos em uma zona eleitoral 
na Barra da Tijuca. Os apresentadores Angélica 
e Luciano Huck (2) também foram a um local de 
votação na Barra. A atriz Taís Araújo (5) votou 
no mesmo bairro, assim como o casal Bruno Ga-
gliasso e Giovanna Ewbank (3). William Bonner 
e a esposa, Natasha Dantas (4), deram seu voto 
em uma seção eleitoral na Zona Sul do Rio. 

EM ALTA EM BAIXA

 LCom Covid-19, Pauli-
nho, do Roupa Nova, teve 
“melhora significativa”. 

 LLudmilla contou que foi 
vítima de racismo de pas-
sageira de avião.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MUSA FITNESS
 LMaraisa, da dupla sertaneja 

com Maiara, postou uma fo-
to ousada na manhã de on-
tem, no Instagram. Na ima-
gem, a cantora está tocando 
piano, mas o detalhe que 
chamou a atenção dos in-
ternautas foi ela estar usan-
do um biquíni e exibindo sua 
barriga trincada. Os fãs, cla-
ro, elogiaram a morena.
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AMOR NO AR
 LWhindersson Nunes 

e a namorada, Maria Li-
na, estão cada vez mais 
apaixonados. A estu-
dante postou no Insta-
gram, na noite de sába-
do, uma foto em que o 
casal aparece aos beijos 
no jatinho do humoris-
ta. “Amor e mais amor”, 
escreveu Maria.

42 3

1 5

‘COMPLICADO PARA MINHA CONTABILIDADE’

 LNo Instagram, Anitta comparti-
lhou com seus seguidores que re-
cebeu um buquê de flores de um 
admirador secreto. O presente ain-
da veio com um bilhete, no qual 
a pessoa dizia estar com saudade. 
“Eu sou ariana. Sou extremamen-
te curiosa. Acordei e tinha isso aqui. 
Um buquê de flores sem identifica-
ção. O cartão apenas dizia que es-
tava morrendo de saudade. Quem 

mandou isso para mim?”, 
afirmou a cantora. “É 
muita gente que sente 
saudade e eu tenho que 
ter o controle de quem é 
quem. Porque saudade 
muita gente sente. Você 
mandar um buquê dizendo 
que está morrendo de sauda-
de sem dizer quem é, fica compli-
cado para minha contabilidade.”



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

AMOR SEM IGUAL

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

HAJA CORAÇÃO

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Kátia pede perdão para 
K1 e diz que chamou a polícia para 
prender Roger. Fio sugere que Benê 
fale com Anderson para produzir sua 
nova música. K2 provoca Tato.

21h. Record: Donatella sente ciúme 
de Poderosa. Bernardo se entende com 
Leandro. Poderosa promete para Fernan-
da que a hora de Bernardo está chegan-
do. Fabiana procura Peppe.

21h. SBT: Junior pergunta para o 
pai se ele confia em Cintia. José Ri-
cardo estranha a pergunta do filho e 
diz confiar na namorada. Ernestina e 
Chico se preparam para sair.

18h30. Globo: Ester é obrigada a levar 
Laurinha para a casa de Alberto. Lindaura 
aconselha a filha a procurar um advoga-
do. Cassiano expulsa Duque da sua casa e 
rompe a sociedade entre os dois.

19h45. Globo: Apolo revela para 
Adriana a armação de Giba, que tem 
seu contrato cancelado. Tancinha pro-
tege Carol de Afonso. Giovanni fala 
para Bruna que se afastará de Camila.

21h30. Globo: Bibi desconfia do com-
portamento de Yuri. Joyce garante pa-
ra Zu que todos se decepcionarão com 
Ritinha. Caio vai com Bibi ao presídio. 
Irene invade a sala de Eugênio.

 L AMIGAS PARA SEMPRE

‘As Five’ na Globo
Emissora exibe primeiro capítulo da série hoje

A
ssunto mais comentado da 
última semana na internet, 
a produção As Five, final-

mente, chegou ao Globoplay. E 
para convidar o público a embar-
car na história de Keyla (Gabriela 
Medvedovski), Tina (Ana Hika-
ri), Lica (Manoela Aliperti), Benê 
(Daphne Bozaski) e Ellen (Hes-
laine Vieira), a Globo exibe hoje, 
na Pré-Estreia Globoplay, à meia-
noite, o primeiro capítulo da série. 
Lançada na quinta-feira, a trama é 
um spin off de Malhação — Viva 
A Diferença, que está no ar atual-
mente. O objetivo é contar a histó-
ria das amigas seis anos após o fim 
da novelinha adolescente.

“Elas cresceram, parece mui-
to óbvio, mas não é. A gente ti-
nha uma lacuna de seis anos pa-
ra preencher dessa vida delas que 
a gente não sabia para onde tinha 
ido, as decisões, os percursos e as 
relações que elas começaram nesse 
período”, afirma Heslaine Vieira. 

Apesar de a série ter sido gra-
vada antes da pandemia do co-
ronavírus, as atrizes brincam de 
imaginar como as personagens te-
riam se comportado em um ce-
nário como o atual. “A Tina esta-
ria fazendo live de DJ de festa. Mas 
acho que a Benê ia ficar de fiscal 

das Five. Ela ia fazer um protoco-
lo, mandar para as cinco e dizer o 
que seguir para ficar bem na pan-
demia”, brinca Ana Hikari. “Ela ia 
pegar muito no pé das meninas”, 
concorda Daphne Bozaski.

Manoela Aliperti prevê que Li-
ca não seguiria muito bem as re-
gras de isolamento social. Já Hes-
laine Vieira acredita que Ellen ia 

trabalhar em home office e estar 
engajada na questão social. 

Gabriela Medvedowski ima-
gina como estaria sendo a pan-
demia da sua personagem. 
“Acho que ela ia estar passando 
por um perrengue com o Toni-
co em casa, tendo que fazer algo 
para ajudar nas aulas, fazer essa 
educação à distância.” 

‘As Five’: a história de Benê, Tina, Lica, Keyla e Ellen seis anos depois

VICTOR POLLAK / TV GLOBO

 L JULIANA PIMENTA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Sem a saudade, o amor irá embora...”

(Allan Petermann)

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 vão te ajudar a su-
perar qualquer obstáculo que 
atrapalhe o seu caminho. Na 
paquera, é possível que surja 
um interesse amoroso, mas te-
nha calma nas investidas.
Números da sorte: 62, 35 e 53.

 LO otimismo está no ar. Deve 
fazer boas parcerias no am-
biente profissional ou ainda 
colocar um ponto final num 
assunto que andava se arras-
tando. Tenha muita coragem. 
Números da sorte: 09, 36 e 54.

 LOs astros trarão uma energia 
positiva para sua vida e vão te 
incentivar a investir na carrei-
ra e no trabalho. Elabore seus 
planos cuidadosamente, para 
evitar contratempos.
Números da sorte: 64, 55 e 10.

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

 LVocê estará mais confiante e 
otimista para apostar em seus 
sonhos. É hora de colocar seus 
planos em prática. Se seu re-
lacionamento não está bom, 
talvez seja melhor terminar.
Números da sorte: 29, 83 e 92.

 LÓtimo momento para con-
centrar sua energia nas metas 
que deseja conquistar. Tenha 
cautela ao investir o seu di-
nheiro: evite excessos. Resolva 
pendências no amor.
Números da sorte: 66, 30 e 75.

 LA Lua vai trazer mais otimis-
mo para sua vida. Boa hora 
para fechar parcerias e correr 
atrás dos seus projetos. Pode 
receber boas novas com di-
nheiro, mas evite gastos.
Números da sorte: 13, 76 e 04.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LA impaciência ditará as re-
gras. Se deixar que isso in-
fluencie suas ações, poderá ter 
conflitos no trabalho. Tente 
manter a calma. Deve fechar 
um bom acordo financeiro.
Números da sorte: 16, 88 e 97.

 LBom dia para tomar decisões, 
arregaçar as mangas e ir adian-
te com suas iniciativas. Poderá 
se preocupar com dinheiro. 
Devem ocorrer rupturas no 
amor: não perca a cabeça.
Números da sorte: 41, 32 e 50.

 LSua mente estará mais agu-
çada, o que irá ajudar a ela-
borar novas estratégias de 
ação. Tome cuidado com suas 
reações a dois, controle o mau
-humor. Mantenha a calma.
Números da sorte: 80, 98 e 89.

SANTA MARGARIDA  
DA ESCÓCIA 
Santa Margarida nasceu na Hungria, 
no ano de 1046. Margarida se casou 
com o rei Malcolm III e buscou, com os 
oito filhos, a graça de constituir uma 
verdadeira igreja doméstica. Como 
rainha da Escócia, procurou cooperar 
com o rei na administração do reino, 
baniu todas as futilidades e aproxi-
mou os bens reais das necessidades 
dos pobres. Conta-se que a própria 
Margarida alimentava e servia diaria-
mente mais de 100 pobres, ao ponto 
de lavar os pés e beijar as chagas da-
queles que eram vistos e tratados por 
ela como irmãos. Morreu em 1093.

SANTO DO DIA

MANICÔMIO
Um médico entra num ma-
nicômio e se depara com um 
louco pendurado no lustre 
e outro deitado no sofá. 
Ele fica sem entender nada 
e pergunta para o que está 
deitado no sofá:

— O que ele está fazendo 
pendurado no lustre?
— Ele acha que é uma lâmpa-
da — explica o sujeito.
— E por que você não o tira 
de lá de cima?
— Por quê? Você quer que eu 
fique no escuro?

VIZINHOS
Dois amigos se encontraram 
e começaram a conversar 
sobre os problemas que um 
está tendo com seu vizinho:
— Meu vizinho é um chato, 
um verdadeiro pé no saco. 
Acredita que ele veio bater 

na minha porta hoje às 3h da 
manhã?
— Nossa, realmente você tem 
razão. E você não xingou ele?
— Xinguei um pouco. Só não 
xinguei mais porque ele deu 
sorte de eu já estar acordado 
tocando bateria.

BOLETIM
Depois da aula, Joãozinho 
pergunta para sua mãe:
— Mãe, você sabia que ver-
melho é cor do amor?
— Sei, sim. Por quê?
— Te amo muito, mamãe! 
Toma aqui meu boletim.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá
MENSAGEM:
Obatalá nos pede para re-
solvermos nossas pendên-
cias, iniciar novos projetos 
e, a partir daí, poderá nascer 
muito sucesso. Sempre dan-
do um passo de cada vez.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá
COR:
Branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para obter paz e tranquilida-
de, faça um manjar branco e 
oferte a Obatalá com algu-
mas flores brancas, em uma 
cachoeira ou beira de um rio. 
Peça pela paz e harmonia. Use 
roupas brancas e perfume de 
alfazema em seu corpo.

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

 LUse a energia positiva que 
os astros enviam a você para 
elaborar novos planos profis-
sionais. Já o relacionamento 
amoroso pede mais diálogo: 
evite discussões acaloradas.
Números da sorte: 23, 95 e 50.

 LA semana pode trazer desa-
fios e você vai precisar de jogo 
de cintura para superá-los. Por 
outro lado, pode se dar bem 
se focar nos seus projetos pes-
soas. Tenha calma no trabalho. 
Números da sorte: 33, 15 e 69.

 LTerá novas ideias que serão 
muito úteis para seu futuro, 
coloque-as em prática. Deve 
ter cautela com as despesas e 
os investimentos financeiros. 
Um novo amor pode surgir.
Números da sorte: 61, 25 e 88.
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