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ESPORTES NOVO CLIPE 16

Tragédia! 
Casal e bebê 

morrem 
esmagados 
por pedras

NA PRAIA 7

CONHEÇA 
RAINHAS DAS 
FAVELAS DA 
VIDA REAL

Anitta 
beija muito 
no Piscinão 
de Ramos

 8

BLACK FRIDAY 
DO IPTU 
É PELA METADE 
DO DOBRO?
Prefeito do Rio e candidato à reeleição quer reduzir imposto 
que ele mesmo aumentou já no primeiro ano da sua gestão

CRIVELLA VAI À SAARA E PROMETE DESCONTO 
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vai 
voltar a 
pagar em 

dois anos o 
que pagava 

em 2017
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l MENGÃO FAZ REVANCHE COM SÃO PAULO

SEGUE O LÍDER
Brasil de Richarlison 

mete 2 a 0 no Uruguai 
e é o único 100%
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Menos ônibus e 
intervalo maior

Baile com som alto 
até de manhã

Praça na Urca
virou abrigo

Túnel às escuras é 
um risco pra geral

Tem lixo nas 
calçadas todo dia

Lixo é descartado 
irregularmente

 L Costumo pegar os ônibus da 
linha 457 (Abolição—Copaca-
bana). No período da tarde, a 
quantidade de veículos foi redu-
zida e o intervalo entre um e outro 
aumentou. Quando fica lotado, 
ele não para em todos os pontos, 
já que atingiu a lotação máxima.

 L Moradores da Vila Vintém não 
aguentam mais o baile funk que 
acontece todo final de semana. 
Tem som alto até 10h da manhã. E 
ninguém pode falar nada! Duran-
te a pandemia isso tinha acabado, 
mas agora voltou tudo como era 
antes. Cadê as autoridades?

 L A praça na Avenida Pasteur, na 
Urca, virou abrigo para pessoas 
em situação de rua. Elas fazem as 
árvores de varal e chegaram até a 
colocar alguns móveis lá. O local 
que era pra ser de lazer acabou 
virando moradia para estas pes-
soas. Cadê a assistência social?

 LO Túnel Noel Rosa está muito es-
curo, tanto no sentido Vila Isabel 
quanto para o Jacaré. Faço um apelo 
para que a Prefeitura do Rio resolva 
logo o problema. Quem passa por 
lá corre risco constante de sofrer 
acidentes e ser vítima de assaltos.

 L A Rua São Francisco Xavier tem 
lixo nas calçadas todo dia. A culpa 
não é só da Comlurb, também é 
dos moradores! Além da coleta 
que não é feita regularmente, vejo 
todos os dias pessoas jogando 
lixo na via. Isso é um descaso!

 L Na Rua Cícero Galdino, no Gra-
dim, São Gonçalo, o lixo é despe-
jado irregularmente às margens 
da BR-101. Diariamente pessoas 
são vistas jogando sacos de lixo 
e entulho na rodovia e os dejetos 
ficam lá durante semanas.

Lilian Coelho
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Vila Vintém

Rosana Félix
Por e-mail

Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Joana Macieira
Por e-mail

Michel Azevedo
São Gonçalo

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,329(C); 
R$5,33 (V)

POUPANÇA: 0,1159 %  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 32 anos e 
sou jornaleira há um. 
Antes de ser jornalei-
ra, fui operadora de 
caixa. Na minha pro-
fissão, gosto de aten-
der ao cliente. Moro 
no Itanhangá, torço 
pelo Flamengo e, nas 
horas vagas, gosto 
de malhar. No MEIA 
HORA, gosto de ler o 
horóscopo.

MARINALVA 
DA SILVA 

Barra da Tijuca

VAGNER 
LUIZ PIRES  
tem atual-
mente 39 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 25 
de julho de 
1998, no 
bairro 
de Bangu (Zona Oeste do Rio), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Campeã do Grupo Especial em 2020, Viradouro pode defender o título em julho na Marquês de Sapucaí

GILVAN DE SOUZA

Vai ter carnaval?
Liesa promete desfile em julho, mas especialistas divergem sobre previsão de data

 L NO MEIO DO ANO QUE VEM

E
specialistas e institui-
ções de saúde descartam 
possibilidade de o carna-

val ser realizado em julho do 
ano que vem, como decidido 
pela Liesa em plenário, na se-
gunda-feira à noite, por cau-
sa do aumento de casos de Co-
vid-19 no município e da falta 
de uma vacina. “Sou um de-
fensor do carnaval, mas não há 
condições seguras para a reali-
zação do carnaval no próximo 
ano”, disse Roberto Medronho, 
coordenador do Grupo Técni-
co de Covid-19 da UFRJ.

A Fiocruz e o grupo de tra-
balho da UFRJ elaboraram, a 
pedido do presidente da Co-
missão de Carnaval, Tarcísio 
Motta (PSOL), um parecer téc-
nico sobre o que considerar ao 
escolher nova data. Segundo o 
documento, “só deve prevale-
cer se for assegurada a seguran-
ça sanitária da população com 
imunização por vacina”.

A pesquisadora em saúde 
da Coppead/UFRJ, Chrystina 
Barros, concorda que não é ho-
ra de pensar em nova data. “É 
um absurdo pensar agora em 
qualquer data para o carnaval. 
Estamos em franca subida do 
número de casos novos, apesar 
de parecer que a mortalidade 
tenha diminuído. Ainda esta-
mos perdendo muitas vidas”, 
diz a pesquisadora.

A especialista defende que 
medidas para retomada das 
atividades deveriam ser sus-
pensas. “É impensável, não 
existe nenhuma certeza sobre 
vacina. Os números de caso 
estão aumentando em muito. 
Talvez fosse momento de re-
troceder com uma série de li-
berações e flexibilizações que 
já aconteceram”, avalia.

 LO vereador Tarcísio Motta 
(PSOL), presidente da Comis-
são Especial de Carnaval da 
Câmara dos Vereadores afir-
ma que o carnaval só pode ser 
realizado quando “tivermos se-
gurança sanitária.”

“Enquanto a vacina não es-
tiver disponível para toda a 
população, não teremos essa 
segurança. De acordo com a 
previsão dos especialistas, ain-
da não teremos um percentual 
significativo de pessoas imu-
nizadas durante o primeiro 
semestre de 2021. É imprová-
vel que em julho a cidade possa 
realizar o carnaval”, afirmou o 
vereador Tarcísio Motta.

Tarcísio: data 
‘improvável’

 LAo contrário da Liesa, a Se-
bastiana, liga dos Blocos de Rua 
do Rio de Janeiro, não tem uma 
data para sair às ruas da cidade 
festejando o carnaval. Segun-
do a Presidente da Sebastiana, 
Rita Fernandes, os blocos vão 
aguardar a vacina contra a Co-
vid-19 para desfilar.

Representantes da UFRJ e 
Fiocruz disseram, em audiência 
da Comissão Especial do Car-
naval da Câmara dos Vereado-
res, realizada no dia 6, que ape-
nas uma parte da população 
deve estar vacinada em julho 
do ano que vem e ainda não é 
possível prever uma data para o 
carnaval do ano que vem.

Blocos não 
vão desfilar

 LA Fiocruz tem contrato com 
a biofarmacêutica AstraZeneca 
para produzir no Brasil a vaci-
na desenvolvida pela Univer-
sidade de Oxford. A previsão 
é de mais de 1 milhão de doses 
a serem distribuídas pelo SUS 
no primeiro semestre de 2021, 
e mais 110 milhões até o fim do 
ano que vem.

Apesar da previsão da vaci-
nação no primeiro semestre do 
ano que vem, a pesquisadora 
Chrystina Barros afirma que o 
processo ainda levará tempo.

“Para que o carnaval acon-
teça é preciso ter preparativos, 
e isso requer aglomeração. Não 
existe ainda uma data para a 
vacina. Após o fim dos testes, é 

preciso que seja liberada, além 
de organizar uma rede de dis-
tribuição. São necessárias duas 
doses, com intervalo entre elas. 
Então, não existe a possibilida-
de agora de numa data concre-
ta para se programar uma fes-
ta grande como a do Carnaval, 
diz a pesquisadora, lembrando 
que a festa atrai turistas.

Fiocruz tem contrato para produzir vacina
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Baixa adesão na volta
Professores mantêm greve e marcam protesto na Prefeitura contra retomada

 L RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

A 
volta às aulas registrou 
pouca adesão na ma-
nhã de ontem. Na Escola 

Municipal Orsina da Fonseca, 
na Tijuca, Zona Norte do Rio, 
apenas um aluno havia retor-
nado à aula presencial, às 8h30, 
horário marcado para o início 
do turno, de três horas.

Com aulas presenciais sus-
pensas desde 16 de março, os 
alunos do 9º ano do ensino 
fundamental da rede munici-
pal puderam retornar às esco-
las ontem. São 61 mil alunos 
em 427 unidades das 1.543 
unidades escolares. O retorno 
é opcional e os alunos poderão 
seguir com o ensino remoto.

A musicista Diana Nasci-
mento d’Ávila, 35, é mãe de 
uma aluna de 14 anos da Es-
cola Municipal Vicente Licínio 
Cardoso, na Praça Mauá, Re-
gião Central, que decidiu não 
retornar. Ela conta que a filha 
tem asma e diz que a maioria 
das mães não concorda com a 
volta. Diana ressalta que um 
diretor da unidade faleceu este 
ano por Covid-19.

“Flor tem asma, então não 
vai voltar. Mas, a maioria das 
mães da escola é contra o retor-
no porque entende que coloca 
a vida da comunidade escolar 
em risco. Outras mães concor-
dam com a volta, preocupadas 
com a defasagem pedagógica”, 
conta Diana. 

O retorno é apenas para os 
alunos dos anos finais do En-
sino Fundamental — 9º ano, 
último ano do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos 
(PEJA) e do Carioca 2 (proje-
to de correção de fluxo) das es-
colas públicas municipais ca-
riocas. Professores, alunos e 
demais profissionais que te-
nham comorbidades não vol-
tarão para as aulas presenciais.

O estudante Hugo Leandro Victorino foi único a comparecer à Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, para a aula das 8h30

ESTEFAN RADOVICZ

 LA aulas presenciais acontece-
rão às às segundas, terças, quin-
tas e sextas-feiras, com turmas 
divididas em dois grupos para 
evitar aglomerações. Serão três 
horas de aula por dia, nos turnos 
da manhã e da tarde, para o 9º 
ano. E à noite para o PEJA. Nas 
quartas-feiras haverá um refor-
ço na higienização das escolas.

Nenhuma escola ficará fe-
chada hoje devido à contami-
nação de profissionais. Seis uni-
dades da rede municipal (0,4%) 
foram fechadas temporaria-
mente para higienização após 
profissionais (um em cada uni-
dade) relatarem que tiveram 
contato com pessoas contami-
nadas ou com sintomas.

Turmas divididas em duas
 LOs professores e demais servi-

dores da rede municipal de en-
sino decidiram ontem manter 
a greve sob argumento de que a 
paralisação é “em defesa da saú-
de e da vida e contra o retor-
no das atividades presenciais 
escolares, com a manutenção 
das atividades remotas”. Na as-
sembleia, ontem, foi solicitada 

a realização de audiência pú-
blica à Comissão de Educação 
da Câmara de Vereadores. Ho-
je haverá manifestação simbó-
lica “em defesa da vida”, às 11h, 
na sede da prefeitura. Na quin-
ta, haverá uma plenária virtual 
da comunidade escolar, às 18h. 
E na segunda, às 11h, nova as-
sembleia pela internet.

Professores farão protesto
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Recuo na alta de IPTU
Crivella promete reduzir imposto que aumentou ao assumir a Prefeitura do Rio

 L PARA DIMINUIR INADIMPLÊNCIA

O 
prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella (Republicanos), 
voltou às ruas em busca de 

votos dos eleitores para o segun-
do turno contra Eduardo Paes 
(DEM). Ontem, ele caminhou 
pela região da Saara, no Cen-
tro, região de comércio popular, 
e prometeu a redução do IPTU 
nos próximos anos, para “a po-
pulação do Rio voltar a pagar em 
dois anos o que pagava em 2017”.

“Minha proposta é a que eu 
mandei para a Câmara dos Ve-
readores: diminuir o IPTU. Nós 
já aumentamos o IPTU por cau-

sa da crise em 2018 e 2019. Ago-
ra em 2021 e 2022 queremos 
voltar com o que era em 2018 e 
2017. Eu tenho certeza que será 
um grande alívio para os nos-
sos comerciantes e para toda po-
pulação do Rio, mas sobretudo 
os comerciantes que durante a 
pandemia ficaram com as lojas 
fechadas”, afirmou o prefeito.

O candidato à reeleição ga-
rantiu que a redução do IPTU 
não prejudicará o orçamento 
da prefeitura para os próximos 
anos. “Isso não prejudicaria, já 
fiz as contas. Estamos com risco 

de inadimplência de 30%. Va-
mos diminuir a inadimplência. 
É melhor receber 100% de um 
IPTU mais baixo, do que rece-
ber 70% de um IPTU muito al-
to”, avaliou.

Crivella se queixou de ter rece-
bido a prefeitura endividada por 
causa das obras para a Olimpíada 
de 2016. “Já pagamos 5,2 bilhões. 
Ainda tínhamos que pagar 1,5 bi-
lhão, mas negociei com BNDES 
lá no final do contrato para 2030, 
agora teremos um alívio”, afirmou. 
Crivella também defendeu a pri-
vatização da Cedae. Candidato à reeleição visitou a região da Saara e prometeu desconto

LUCIANO BELFORD 

No primeiro dia de cam-
panha para o segundo turno, 
Eduardo Paes (DEM) apostou 
na Zona Oeste. O ex-prefeito, 
que venceu o primeiro turno, 
caminhou com moradores de 
Guaratiba e prometeu investi-
mentos na urbanização, além 
de conclusão de escolas. “Va-
mos voltar a investir na Zona 
Oeste, fazer urbanização e ter-
minar as poucas escolas que 
deixamos quase prontas e o 
Crivella foi incapaz de concluir. 
Nesta região há uma necessida-
de por novas escolas”, afirmou.

Foi em Guaratiba que Paes 
teve o maior percentual de dife-
rença para Marcelo Crivella na 
região. E das cinco zonas eleito-

rais vencidas pelo adversário no 
último domingo, quatro foram 
na Zona Oeste. “Vim aqui jus-
tamente para agradecer”, disse.

Eduardo Paes 
em Guaratiba
Promessa de investir na Zona Oeste

 L URBANIZAÇÃO E ESCOLAS

Paes agradeceu a eleitores

REPRODUÇÃO TWITTER

Ausente 
pode votar 
no 2º turno

 LO eleitor que compare-
ceu às urnas no domin-
go, no primeiro turno 
das eleições municipais, 
poderá votar no segundo 
turno, no próximo dia 29. 
Na capital e em cidades 
da Região Metropolitana, 
como São Gonçalo e São 
João de Meriti, os eleito-
res ainda vão escolher os 
próximos prefeitos.

O eleitor que não votar 
em um dos turnos, ou em 
ambos, terá até 14 de ja-
neiro de 2021 para justi-
ficar ausência. Quem não 
justificar dentro do pra-
zo fica impedido de tirar 
identidade e passaporte 
e participar de concurso 
público, além de pagar 
multa. O uso de másca-
ra continua obrigatório.

RAPIDINHA...
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A 
principal linha de in-
vestigação da polícia 
para a morte de um 

homem de 63 anos em São 
Gonçalo é de que ele tenha 
sido vítima de latrocínio 
(roubo seguido de morte). 
O corpo de Francisco Carlos 
Jacinto da Rocha foi encon-
trado ao lado de um facão 
por uma vizinha na casa on-
de o idoso morava, na Tra-
vessa Ideal, que fica no bair-
ro do Mutondo, na tarde de 
segunda-feira.  

A assessoria de imprensa 
da Secretaria de Estado de 
Polícia Militar informou, 
em uma nota, que equipes 
do 7º BPM (São Gonçalo) 
foram acionadas para che-
car uma ocorrência de ho-
micídio na Travessa Ideal. 
Chegando ao local, os poli-

ciais militares encontraram 
um homem morto e uma fa-
ca ao seu lado. 

De acordo com a PM, a 
casa estava revirada quando 
os policiais chegaram lá. A 
área foi isolada e o Corpo de 
Bombeiros foi acionado. O 
corpo foi levado para o Ins-
tituto Médico Legal (IML) 
de Tribobó, localizado tam-
bém em São Gonçalo. 

Duas  te s temunhas  t i -
nham sido ouvidas até on-
tem de manhã. A polícia 
busca provas e outros ele-
mentos para esclarecer a 
morte da vítima.

As primeiras informações 
da Polícia Civil eram de que 
a vítima tinha 101 anos e 
outro nome, o que foi cor-
rigido, mais tarde, pela De-
legacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí (DHNSG), que inves-
tiga o caso.

GERAL

Morto em casa
Polícia investiga se homem foi vítima de latrocínio

 L EM SÃO GONÇALO

Francisco Carlos tinha 63 anos

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

O deslizamento de uma falésia 
em uma praia de Pipa, em Tibau 
do Sul, no Rio Grande do Norte, 
matou três pessoas de uma mes-
ma família no fim da manhã de 
ontem. Segundo o site G1, as ví-
timas são Stella Souza, o marido 
dela, Hugo Pereira, de 32 anos, e o 
filho do casal, um bebê de 7 meses.  

O casal estava sentado com o 
filho, aproveitando a sombra fei-
ta pela falésia, quando a família foi 
surpreendida pelo deslizamento. 
Os três ficaram soterrados.

De acordo com o site G1, 
Stella tentou proteger o filho 
na hora do acidente. Ela foi en-
contrada abraçada ao bebê, se-
gundo testemunhas. 

“Ainda deu tempo de a mãe 
tentar segurar a criança, por isso 
que os adultos estavam mais ma-
chucados, porque a mãe estava 
abraçada com ele (o bebê)”, con-
tou ao G1 o empresário náutico 

Igor Caetano, que testemunhou 
o acidente e tentou socorrer as ví-
timas. “A gente cavou até encon-
trar o pai e, depois, encontramos 
a mãe e a criança. O menino ain-
da estava respirando. Uma médica 
estava passando na hora. Ela ten-
tou reanimar a criança, mas não 
teve mais jeito”, relatou.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado por volta das 11h50 e en-
viou três equipes para o local. Os 
corpos foram retirados e levados 
para o Instituto Técnico-Cientí-
fico de Perícia (ITEP).

Área interditada
A Prefeitura de Tibau do Sul 

informou que o deslizamento foi 
causado pela maré alta que atin-
giu as praias de madrugada, alcan-
çando o pé das falésias. A área será 
interditada por haver risco de no-
vos desabamentos, tanto na praia 
quanto no alto da falésia.

Deslizamento 
mata casal e 
bebê em praia
Família morreu soterrada. Mãe 

foi encontrada abraçada ao filho

 L TRAGÉDIA

Falésia desabou em praia de Pipa, no Rio Grande do Norte

REPRODUÇÃO DA BANDNEWSFM

Operação em Curicica
Polícia encontra rinha de galos. Seis pessoas são presas

 L AÇÃO EM ÁREA DE MILÍCIA

Equipes do Comando de 
Polícia Ambiental (CPAm), 
do 18º BPM (Jacarepaguá) 
e do Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) fizeram 
uma operação em Curici-
ca, em Jacarepaguá, na Zo-
na Oeste do Rio, na manhã 
de ontem. Seis pessoas, que 
não tiveram seus nomes di-
vulgados, foram presas por 
crime ambiental. 

De acordo com agentes, a 
ação aconteceu em um ater-
ro sanitário irregular em uma 
área de milícia. No local, a po-
lícia encontrou uma rinha de 
galos com mais de 50 animais 

feridos. Na operação, cami-
nhões e máquinas também fo-
ram apreendidos. 

Os presos foram encami-
nhados para a 32ª DP (Taqua-
ra), onde o caso foi registrado.

Mais de 50 animais feridos foram encontrados pelos agentes

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR 
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As rainhas da vida real
Assim como no clipe de Lud, a coroa está na cabeça de quem não desiste de sonhar

T
odo reino, seja ele encanta-
do ou baseado em fatos reais, 
tem uma realeza. E pensando 

nisso, a cantora Ludmilla lançou o 
clipe de Rainha da Favela, na sexta-
feira, que exalta a força da mulher 
periférica. O hit, claro, caiu na bo-
ca do povo. Mas para muito além 
da ficção, o MEIA HORA ouviu 
histórias inspiradoras de mulhe-
res reais, criadas em comunidades 
do Rio, que venceram os obstácu-
los da vida e, hoje, exibem com or-
gulho suas coroas.

É o caso de Mara Rosa, de 35 
anos. Cria do Salgueiro, na Zona 
Norte, a jornalista e administra-
dora descobriu na educação e no 
samba a forma de dar a volta por 
cima. Hoje, ela é também presi-
dente da Aprendizes do Salguei-
ro, escola mirim da agremiação.

“Minha mãe era faxineira e 
analfabeta e meu pai era porteiro 
de escola. Virei porta-bandeira e 
fiz várias atividades na vila olím-
pica até conseguir uma bolsa de 

estudos. Tudo através dos proje-
tos da escola. Eu cresci ali dentro. 
A partir disso, pude me formar em 
jornalismo”, conta ela, que carrega 
toda a gratidão pelo samba.  

Foi a partir desse primeira 
oportunidade de florescer que 
Mara deu continuidade aos so-
nhos. “Depois, fui conseguindo 
as coisas por mim mesma. Hoje, 

eu sou presidente da escola mirim, 
onde eu comecei, e fico muito feliz, 
porque tento, de alguma maneira, 
proporcionar para as crianças as 
oportunidades que eu tive. Escola 
de samba não é só entretenimento, 
é inclusão social e cultural dentro 
das comunidades. Hoje, eu olho 
pra trás e vejo que venci”, diz. 

Cria do Salgueiro, Mara Rosa viu no samba e na educação o seu ponto de partida para o sucesso

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

‘HOJE, 
EU OLHO 
PRA TRÁS 

E VEJO QUE 
VENCI’

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

 LO mesmo aconteceu na vida de 
Gabriela Lima. Nascida e criada 
na Vila Vintém, na Zona Oeste, 
ela se formou em turismo, passou 
um período na Turquia e também 
carrega com orgulho o título de 
Miss Plus Size, provando que é 
possível vencer os obstáculos da 
vida. “Ser mulher, negra, gorda e 
cria de favela tem um peso mui-
to grande numa sociedade que 
coloca a gente à margem. É en-
tender que educação, formação 
educacional, um diploma e ter ex-
periência fora desse mundo que 

tem poucas possibilidades foi um 
caminho contra todo o peso des-
ses adjetivos que me limitaram.”

Hoje, ela ressalta que só se tor-
nou forte graças à luta de outras 
rainhas da favela que a antecede-
ram. “Não só abriram caminhos, 
mas deram exemplos de que as 
mulheres das favelas têm força. 
Meu exemplo maior é Elza Soares”, 
diz. “Um dos obstáculos de quem 
vive na favela é viver uma vida de 
moradora e uma vida fora daqui. 
Quando esses mundos se fundem, 
eles são bem observados.”

‘Mulheres das favelas têm força’

Gabriela, da Vila Vintém, é puro empoderamento Ludmilla lançou o clipe de ‘Rainha da Favela’

DIVULGAÇÃO
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Vale vaga na semifinal
Cheio de desfalques, Mengão precisa dar o troco no São Paulo para se classificar

A
pós o empate em 1 a 1 com 
o Atlético-GO no Mara-
canã, o Flamengo volta aos 

gramados hoje, às 21h30, no Mo-
rumbi, para buscar a primeira vi-
tória sob o comando de Rogério 
Ceni e evitar que a eliminação pa-
ra o São Paulo seja a sua primeira 
grande decepção no clube. Com a 
derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o 
Rubro-Negro terá que vencer por 
dois gols de diferença para avançar 
à semifinal da Copa do Brasil. Em 
caso de vitória carioca por um gol 
de margem, a disputa será decidi-
da nas penalidades.

O vencedor do duelo enfren-
tará Grêmio ou Cuiabá, que de-
cidem a vaga hoje, às 16h30, em 
Porto Alegre - os gaúchos ganha-
ram por 2 a 1 na Arena Pantanal. 
As outras partidas são Ceará x Pal-
meiras, às 19h (Porco 3 a 0 na ida), 
e América-MG x Inter, às 21h30 
(Coelho 1 a 0 na ida).

Ceni não terá Gabigol, Pedro, 
Thiago Maia, Filipe Luís e Rodri-
go Caio, todos lesionados. Diego 
Ribas está em recondicionamento 
físico. Everton Ribeiro e Isla atua-
ram pelas Eliminatórias e é impro-
vável que joguem hoje. 

Com a confirmação da grave 
lesão no ligamento do joelho es-
querdo de Thiago Maia, o Flamen-
go alinha com o jogador os próxi-
mos passos para iniciar o processo 
de recuperação. No primeiro mo-
mento, o volante e o Departamen-
to Médico acreditam que a opção 
de tratamento conservador, sem a 
necessidade de cirurgia, é a melhor 
escolha e aguardam o aval do Lille, 
clube francês que detém os direi-
tos econômicos do atleta.

Há o risco de Thiago fazer o tra-
tamento conservador no CT e em 
sua residência por 45 dias, e chegar 
à conclusão de que não houve evo-
lução, o que o obrigará a operar.

Bruno 
Henrique 
é uma das 

esperanças 
diante do 
São Paulo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

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

Diego Alves; Matheuzinho, 
Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; 
Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; 
Vitinho, Bruno Henrique e Michael. 
Técnico: Rogério Ceni

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)   
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-
GO) Assistentes: Fabricio Vilarinho 
da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos 
Sorence (GO) 
Horário: 21h30  TV: Globo e SporTV 

SÃO PAULO FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LNo anúncio da apresentação 
do novo mascote, o Flamengo 
escreveu ontem na rede social: 
“Já está na área pra representar 
o Rubro-Negro. Mais forte, mais 
rápido. Vamos voar mais alto”.

O porte físico do ‘Urubu’, inclu-
sive, gerou brincadeiras de torce-
dores, que o compararam com 
o árbitro gaúcho Anderson Da-
ronco e o batizaram de “Flaron-
co”. “Esse Urubu tem porte físico 
de centroavante, registra no BID 
pra jogar”, opinou um internauta. 
“Daronco ou muito whey protein? 
O futuro dirá”, escreveu outro. 

Mascote 
Flaronco?

Novo mascote do Flamengo

REPRODUÇÃO/TWITTER
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Brasil arrasa Uruguai
Com gols de Arthur e Richarlison, Seleção de Tite vence e está 100% nas Eliminatórias

 L A COPA É LOGO ALI!

N
a sua despedida em 2020, 
a Seleção Brasileira visi-
tou o Uruguai e conquis-

tou uma importante vitória fo-
ra de casa. Com gols de Arthur e 
Richarlison, ambos no primeiro 
tempo, o Brasil venceu por 2 a 0, 
chegou a 12 pontos e é líder com 
100% de aproveitamento nas Eli-
minatórias da Copa do Mundo de 
2022. A Amarelinha não começa-
va com quatro vitórias desde 1982.

Para surpreender o bom setor 
defensivo do Uruguai, Tite mon-
tou estratégia diferente: Richar-
lison ficava aberto na esquerda e 
Firmino, como referência na fren-
te. Everton Ribeiro tinha mais li-
berdade para cair pelos dois lados.

O plano deu certo. Aos 33 mi-
nutos, Arthur abriu o placar para o 
Brasil. Após boa jogada de Everton 
Ribeiro pela direita, Gabriel Jesus 
foi lançado na área e escorou para 
trás. O volante chegou, tentou lim-
par a marcação e bateu colocado. 
A bola desviou na zaga e matou o 
goleiro Campaña: 1 a 0.

O Uruguai tentava reagir, mas 
era em vão e viu os brasileiros am-
pliarem. Após cobrança curta, a 
bola foi para Renan Lodi, que le-
vantou na área. Richarlison apare-
ceu entre os zagueiros e cabeceou 
no canto do gol: 2 a 0.

Antes do fim da primeira eta-
pa, o time celeste quase diminuiu 
o placar. De La Cruz cobrou falta 

da esquerda, e Godín chegou pelo 
alto, cabeceando forte. A bola ex-
plodiu no travessão e saiu.

O roteiro na segunda etapa co-
meçou da mesma forma, com os 
dois times ao ataque. Nos primei-
ros dez minutos, Everton Ribeiro 
passou pelo marcador e bateu fir-
me, mas Campaña defendeu.

A vida do Brasil já estava fácil, 
dominando o rival no campo, e fi-
cou ainda melhor aos 26 minutos. 

O atacante Cavani deu uma entra-
da violenta em Richarlison e foi 
expulso após análise do VAR. Aos 
30, mais uma vez o árbitro de ví-
deo entrou em cena. Após cobran-
ça de escanteio, Cáceres tentou um 
chute de calcanhar, travado, e de-
pois girou, batendo para o fundo 
das redes. O árbitro, porém, anu-
lou o gol alegando impedimento.

Everton Ribeiro, jogador re-
lacionado pelo Flamengo para a 
partida de hoje contra o São Paulo, 
atuou durante 91 minutos e vai ter 
cerca de 24h para descansar. Everton Ribeiro atuou 91 minutos e terá 24h para descansar visando à partida de hoje do Flamengo

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Martín Campaña; Cáceres, Giménez, Go-
dín e Oliveros; Betancur (Brian Rodríguez), 
Torreira (Arambarri), De La Cruz (Jonathan 
Rodríguez) e Nahitan Nandez; Darwin 
Nuñez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez

Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e 
Renan Lodi; Douglas Luiz (Lucas Paquetá), 
Arthur e Everton Ribeiro (Bruno Guima-
rães); Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison 
(Cebolinha). Técnico: Tite

Local: Centenário, em Montevidéu (Uruguai) 
Juiz: Roberto Tobar Auxiliares: Christian Schiemann e Claudio Rios (trio do Chile) 
Gols: 1º tempo: Arthur, aos 33, e Richarlison, aos 44 minutos 
Cartões amarelos: Cáceres, Giménez, Douglas Luiz, Nández e Richarlison 
Cartão vermelho: Cavani

URUGUAI 0 BRASIL 2

URUGUAIO 
CAVANI ENTROU 

DURO EM 
RICHARLISON E 

FOI EXPULSO

BRASIL
COBRA DO JOGO
Richarlison marcou 
seu nono gol em 23 
jogos pelo Brasil

BOLA CHEIA
Marquinhos, Douglas Luiz, 
Thiago Silva, Renan Lodi, 
Arthur e Everton Ribeiro 

DEU PRO GASTO
Gabriel Jesus, Firmino, 
Ederson e Danilo

BOLA MURCHA
Cebolinha, Lucas Paquetá 
e Bruno Guimarães 
jogaram pouco tempo

TÉCNICO
Tite armou bem o time, 
que controlou o jogo e 
levou poucos sustos

URUGUAI
Com a ausência de Suárez pela 
Covid-19, Cavani ficou sozinho e 
ainda foi expulso.

ATUAÇÕES
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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 28 21 8 4 9 28 30 -2

 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 BRAGANTINO 23 21 5 8 8 25 28 -3

 16º VASCO 22 19 6 4 9 22 26 -4

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º ATHLETICO-PR 22 20 6 4 10 16 21 -5

 18º CORITIBA 20 21 5 5 11 19 28 -9

 19º BOTAFOGO 20 20 3 11 6 20 25 -5

 20º GOIÁS 12 19 2 6 11 21 34 -13

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

SEGUNDA-FEIRA

 SPORT  X  ATLÉTICO-GO 20:00

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

23ª RODADA

25/11 

 ATLÉTICO-MG  X  BOTAFOGO 21:30

 CORITIBA  X  CORINTHIANS 21:30

26/11 

 FORTALEZA  X  GOIÁS 20:00

28/11 

 PALMEIRAS  X  ATHLETICO-PR 17:00

 SANTOS  X  SPORT 17:00

 BAHIA  X  SÃO PAULO 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  INTERNACIONAL 21:00

30/11 

 FLUMINENSE  X  BRAGANTINO 20:00

 VASCO  X  CEARÁ 20:00

 GRÊMIO  X  FLAMENGO 

Olha o Capitão 
Nascimento aí!
Campello lamenta impasse nas eleições no Vascão

 L ‘O SISTEMA É F..., PARCEIRO’

E
m meio ao conturbado e 
indefinido processo eleito-
ral do Vasco, o presidente 

Alexandre Campello, em tom de 
despedida, divulgou ontem uma 
carta aberta. No balanço de três 
anos de gestão, o dirigente afir-
mou ter acabado com privilégios 
e interesses pessoais nos bastido-
res e parafraseou a icônica fala do 
personagem Capitão Nascimen-
to, interpretado pelo ator Wagner 
Moura, no filme Tropa de Elite.

“O sistema é f..., parceiro”.
Campello não deu ‘nome aos 

bois’ na carta, mas pequenas pis-
tas e alusões ao embate com Julio 
Brant, adversário nos dois últimos 
pleitos, e a Sérgio Frias e a Leven 
Siano, que tenta confirmar a vitó-
ria na eleição na Justiça.

Isolado politicamente, Cam-
pello perdeu aliados ao longo da 
gestão, como o ex-vice de Finan-
ças, João Marcos Amorim, o asses-
sor da presidência, Horário Júnior. 
Mais de 14 dirigentes entregaram 
as vice-presidências. Campello, 
que chegou a acumular o cargo de 
vice de futebol, perdeu influência 
nos principais Conselhos, repre-
sentados por Roberto Monteiro 
(Deliberativo), Edmilson Valen-
tim (Fiscal) e Sílvio Godoi (Bene-
méritos), que reconheceram a vi-
tória de Leven no dia 7. Em tom 
de desabafo, Campello disparou:

“Desmantelei um esquema 
dentro da Operação de Jogos. 
Funcionários, com a conivência 
— ou melhor — a cumplicidade 
de dirigentes, roubavam dinhei-
ro da bilheteria em todas as parti-
das. Não satisfeitos, essa quadrilha 
ainda apresentava recibos fajutos 
para inflar as despesas de jogo, em 
conluio com prestadores de servi-
ço. Cortamos esse mal pela raiz”.

Meme de Campello como ‘Capitão Nascimento’ viralizou na web

REPRODUÇÃO /  INSTAGRAM MONTAGENS VASCO

 LA vitória por 2 a 0 sobre o 
Sport significou um alívio pa-
ra o Vasco, que tem 23% de ris-
co de jogar a Série B em 2021, 
segundo o Infobola. Além dis-
so, o resultado tirou o Gigante 
da Colina da zona de rebaixa-
mento. Goiás (95%), Botafogo 
(61%), Coritiba (54%), Athle-
tico-PR (39%), Bragantino 
(26%) e Atlético Goianiense 
(26%) são os times mais amea-
çados de queda.

Se vencer o Fortaleza, ama-

nhã, em São Januário, o Vasco 
ganhará várias posições na tabe-
la e assumirá o 10º lugar. O téc-
nico Ricardo Sá Pinto deve man-
ter o esquema 3-5-2, mas estuda 
a possibilidade de sacar o jovem 
Talles Magno. As opções seriam 
o volante Juninho, com Martín 
Benítez sendo deslocado para o 
ataque ao lado de Germán Cano, 
e o atacante colombiano Gustavo 
Torres. Já o volante Andrey tam-
bém pode perder a vaga para o 
próprio Juninho. 

Se vencer, vai virar 10º colocado

6ª RODADA

HOJE

 ATLÉTICO-MG  X  ATHLETICO 19:00

16ª RODADA

AMANHÃ

 VASCO  X  FORTALEZA 19:00
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Heber Roberto Lopes (foto) 
contou no Sportv que o gol 

salvador do São Paulo no jogo 
com o Goiás foi analisado no VAR 
e que o lance foi considerado in-
conclusivo. A dúvida era se a bola 
entrara ou não antes do tapa do 
goleiro Tadeu. Mesmo com to-
da tecnologia, múltiplas câmeras, 
mágicas réguas móveis, o VAR, 
criado para tirar dúvidas simples-
mente confessa que não sabe se foi 
gol. Como o assistente correu pa-
ra o centro, o que sinaliza que deu 
como válido o lance, o árbitro de 
campo, para quem o VAR jogou a 
batata quente nas mãos, mandou 
botar a bola no meio. Nessa entre-
vista o pior veio depois, pergun-
tado o que o auxiliar disse no ves-

 LSe a seleção do Tite dispu-
tasse o Campeonato Bra-
sileiro teria dificuldades 
para arrumar vaga na Li-
bertadores.

 LFIFA pressionada para 
voltar ao simples nas re-
gras de futebol, ou seja, 

manter a redação original 
e caçar as tais recomenda-
ções facilitadoras de ma-
nipulações.

 L A cada dia aumenta 
o número de contami-
nados por Covid-19 no 
mundo da bola.

É o Inacreditável F. C.

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

TELA QUENTE

 LLiberado do hospital após contrair 
o novo coronavírus, o treinador Cuca 
ainda permanece em casa comple-
tando a recuperação, preparando-se 
para voltar e recebendo carinho dos 
jogadores e torcedores do Santos.

 LO Botafogo se arrasta lentamente 
no Brasileirão com 20 pontos em 20 
compromissos até o momento. Para 
escapar da degola precisará de 25 
pontos em 18 jogos, oito vitórias e 
um empate nos jogos restantes.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LFlamengo e São Paulo dispu-
tarão esta noite,no Morumbi, 
o direito de seguir na Copa do 
Brasil. Os cariocas saíram per-
dendo por 2 x 1 e uma vitória 
simples levará a decisão para 
os pênaltis. Jogo promete, vejo 
o São Paulo em evolução, de-

pendente ainda de ajustes no 
sistema defensivo, problema 
que curiosamente aflige tam-
bém Rogério Ceni no Flamen-
go. Ambos vão se atirar à luta 
de olho no pote de ouro, mais 
de 70 milhões que serão pagos 
ao campeão.

 L APRIMORAR

Yago Felipe quase 
em ponto de bala
Recuperando da Covid-19, jogador retorna 
aos treinamentos para servir ao Fluminense

D
esfalque do Fluminense 
nas últimas duas parti-
das, o apoiador Yago Fe-

lipe pode retornar no domin-
go, contra o Internacional. O 
jogador postou um vídeo em 
seu Instagram e falou a respeito 
da quarentena. Ele testou posi-
tivo para a Covid-19 antes da 
derrota do dia 8, por 1 a 0, para 
o Grêmio, no Maracanã.

“Talvez essa seja a luta mais 
difícil dos últimos anos “contra 
o coronavírus”. Tive todo o cui-
dado necessário, não tivemos 
sintomas. Já estamos na reta fi-
nal da quarentena e logo, logo 
estamos de volta firme e forte”, 
escreveu o jogador.

Yago Felipe ainda vai se sub-
meter a um exame para saber 
se terá condições de enfrentar 
o Inter. Caso teste negativo, ele 
irá retornar hoje aos treina-
mentos com o elenco tricolor.

O jogador é considerado 
peça importante no esquema 
de Odair Hellmann. Sem ele, 
o Fluminense sofreu duas der-
rotas consecutivas no Brasilei-
ro contra o Grêmio e o Palmei-

ras e acabou deixando o G-6 do 
Campeonato Brasileiro.

Vai te pegar?
Outra dúvida para o duelo 

com o Colorado é o atacante 
Fred, que torceu o tornozelo 

no sábado, durante o aqueci-
mento antes da partida contra 
o Palmeiras. O centroavan-
te se reapresentou ontem, foi 
examinado pelo departamento 
médico tricolor e apresentou 
uma boa melhora no inchaço. 

Yago comentou as dificuldades para se livrar do novo coronavírus

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.  

 LNos últimos dias, imagens que 
circulam nas redes sociais irrita-
ram parte da torcida do Flumi-
nense. Rubro-negros, vestidos 
com a camisa do Flamengo, não 
só entraram nas Laranjeiras, co-
mo postaram fotos. O fato ocor-
reu no último domingo, quando 
o clube cedeu a sede como local de 
votação nas eleições municipais.

Em contato com o site Net-
flu, a direção do Tricolor das La-
ranjeiras explicou que, a partir 
do momento em que o espaço é 
cedido ao TSE e ao TRE, o con-
trole do acesso cabe apenas aos 
órgãos. Sendo assim, fica impe-
dido de proibir o acesso de tor-
cedores rivais, mesmo que isso 
vá contra o estatuto do clube.

“Eleição está liberado. Não 
tem como impedir de votarem, 
não, pô. O clube fica à dispo-
sição do TSE, é zona eleitoral, 
território neutro”, disse Ricar-
do Conceição, gerente adminis-
trativo do Fluminense, em um 
arquivo de áudio vazado em di-
versos grupos de torcedores em 
um aplicativo de conversas.

Eleitores vão às Laranjeiras com a camisa do Fla

tiário, Heber surpreendeu ainda 
mais revelando que o bandeirinha 
também tinha dúvidas e que teria 
dito ser humanamente impossí-
vel afirmar se a a bola entrou ou 
não. Amigos, na dúvida os caras 
optaram pelo mais forte, dando a 
entender que a arbitragem traba-
lha com um terceiro olho na nuca, 
voltado para quem manda.

DIVULGAÇÃO
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ESPORTES

Botafogo com a 
corda no pescoço
Alvinegro tem 61% de risco de rebaixamento

 L TÁ (MUITO) FEIA A COISA!

A 
permanência do Bota-
fogo na elite futebol na-
cional está mais do que 

ameaçada. Já são sete jogos sem 
vencer: cinco pelo Brasileirão e 
dois pela Copa do Brasil (der-
rota por 1 a 0 e empate sem gols 
diante do Cuiabá, que o elimi-
nou da competição). Após per-
der para o Bragantino no Nil-
ton Santos (2 a 1, de virada, na 
última segunda-feira), a proba-
bilidade de queda do clube está 
na casa dos 61%. 

De acordo com as projeções 
do site Infobola, do matemáti-
co Tristão Garcia, o Alvinegro, 
atualmente na vice-lanterna 
da competição (com um jogo 
a menos), aparece como o se-
gundo clube com mais risco de 
jogar a Série B no ano que vem. 
Apenas o lanterna Goiás, que 
tem 95%, se encontra em situa-
ção praticamente irreversível. 
O Coritiba é o terceiro com 
mais risco de acabar na degola, 
com 54%, seguido pelo Athle-
tico Paranaense, com 39%. 

Para se salvar, o Botafogo vai 
precisar melhorar muito o seu 
desempenho. Com apenas 20 
pontos somados, a equipe do 
técnico argentino Ramón Díaz 
tem aproveitamento de 33%. 
Se quiser escapar da degola, te-
rá que elevar esse índice para os 
46,3% (chegar aos 45 pontos), 
segundo cálculos do FutDados.

O Glorioso volta a campo 
no próximo sábado, mais uma 
vez no Niltão, onde vai encarar 
o Fortaleza. Muito ameaçado, 
a equipe não pode nem pen-
sar em empatar, uma vez que 
depois terá pela frente uma se-
quência contra Atlético Minei-
ro, Flamengo, Inter e São Paulo.

Emiliano Díaz, filho do técnico Ramón Díaz, deve dirigir o time sábado

THIAGO RIBEIRO/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

 LExpulso na vitória do Botafo-
go sobre o Sport (2 a 1, na Ilha 
do Retiro, na 15ª rodada), o 
zagueiro Rafael Forster foi jul-
gado na manhã de ontem pela 
Primeira Comissão Disciplinar 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) e aca-
bou absolvido. Ele foi incurso 
no Artigo 254 do Código Bra-
sileiro de Justiça Desportiva 
(CBJD), que fala em prática de 
jogada violenta e estipula sus-

pensão de uma a seis partidas.
Sendo assim, o defensor, 

que perdeu a condição de ti-
tular nos últimos jogos, está à 
disposição para o compromis-
so diante do Fortaleza. Forster 
chegou a General Severiano 
por indicação do ex-técnico 
Paulo Autuori, hoje no coman-
do do Athletico Paranaense. 
Apesar de ter sido contratado 
para a zaga, ele atuou muito 
mais na condição de volante.

Forster é absolvido no STJD
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A GATA DA HORA

já fazia um baita sucesso e deixava geral malu-

quinho em Edson Passos, onde mora. Agora, então! A musa mo-

rena torce pelo Mengão, tem 24 anos e é formada em técnica de 

enfermagem. Será que ela aceitaria cuidar do pobre estagiário 

aqui? Encontre-a no Instagram como a belíssima @modellaris.

LARISSA GOMES

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

LEANDRO SILVA/DIVULGAÇÃO

 LA seleção alemã, que na Co-
pa do Mundo de 2014 meteu 
7 a 1 no Brasil, ontem apanhou 
da Espanha: 6 a 0, em Sevilha, 
pela semifinal da Liga das Na-
ções, gols de Morata, Torres 
(3), Rodri e Mikel Oyarzabal. 

Espanha e França são as duas 
garantidas até o momento no 
Final Four da Liga das Nações, 
em outubro de 2021. Bélgica e 
Dinamarca (Grupo 2) e Itália, 
Holanda e Polônia (Grupo 1) 
brigam pelas outras duas vagas. 

Viu como é bom, Alemanha?

 LA Fifa bateu o martelo ontem 
e marcou o início do próximo 
Mundial de Clubes para o dia 
11 de fevereiro de 2021, no Ca-
tar. O torneio, antes previsto 
para o mês que vem, foi adia-
do por causa da pandemia da 
Covid-19. O campeão da Li-

bertadores estreia direto na se-
mifinal, dia 7 de fevereiro, uma 
semana após a decisão do tor-
neio sul-americano, no Mara-
canã. Já as últimas cinco roda-
das do Brasileirão irão até 24 de 
fevereiro. As finais da Copa do 
Brasil são nos dias 3 e 10.

Mundial da Fifa definido

A
FP
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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.

 

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).

 

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.

 
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 URGENTE 
terapeutas ou massagistas. 
Com/ sem experiência, traba-
lhar na Tijuca. Horário comer-
cial, que sejam responsáveis, 
tenham discrição. T.21-99529-
7864 Carol

 
ANINHA CENTRO 
40 anos, morenaça, massagista 
habilidosa, com várias técnicas 
diversificadas. Totalmente apa-
relhada, carinhosa, paciente, 
local discreto! Aceito cartão. T.21-
97314-1082.
 
ANITA BAIXADA 
Comunicativa, carinhosa, discre-
tíssima, pele macia e cheirosa, 
estilo namoradinha, aparelhada, 
atendimento completo R$100,00 
2horas. Aceito cartão. 24hs 
T:(21)96650-3381
 
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.
 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa.
 

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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ANITTA NO PISCINÃO
 LChurrasquinho, beijo na 

boca, cerveja, farofa e Pis-
cinão de Ramos. Essa combi-
nação, que tem a cara do su-
búrbio carioca, foi escolhida 
por Anitta para fazer parte 
do novo clipe da cantora. As 
gravações aconteceram on-
tem, na Zona Norte do Rio, 
e contaram até com a parti-
cipação de parentes da Po-
derosa, como o irmão dela, 
Renan, a mãe, Miriam Ma-

cedo, e o pai, Mauro Machado. 
Nas redes sociais, Anitta com-
partilhou uma foto da mãe 
comemorando a participação 
no clipe. “Vivi para ver esse dia 
chegar. Minha mãe toda pro-
duzida para gravar”, escreveu 
a cantora nos Stories. Ainda 
não se sabe de qual música é o 
clipe. Ao que tudo indica, o ví-
deo é para o álbum internacio-
nal Girl From Rio, previsto para 
o ano que vem.

BABADINHO

 LBRUNO GAGLIASSO falou 
sobre racismo em entrevista 
a Celio Ashcar Jr. no YouTube. 
O ator e Giovanna Ewbank 
são pais de Titi, de 7 anos, 
Bless, de 4, e Zyan, de 4 meses. 
Na conversa, Gagliasso pe-
diu por mais igualdade e co-
mentou sobre as mudanças 
que passou nos últimos anos 
graças aos filhos. “Eu sou um 
racista em desconstrução, por-
que a gente é fruto de uma so-
ciedade, que aprendeu muita 
coisa errada. Então, a gente 
está sempre aprendendo o 
tempo inteiro”, afirmou.

EM ALTA EM BAIXA

 LMarília Mendonça co-
memorou conquistas 
da dieta e exercícios.

 LApós ser acusado de trai-
ção, sertanejo Marlon de-
letou o Instagram.

FOTOS WEBERT BELECIO / AGNEWS

A NOVA LOURA 
DO PEDAÇO 

 LGretchen apostou 
em uma mudança de 
visual e fez mechas 
louras nos fios. A nova 
loura do pedaço ain-
da publicou o resul-
tado da mudança nas 
redes sociais. “Bom 
dia, meus amores”, 
escreveu a cantora. Os 
fãs já deixaram claro 
nos comentários que 
aprovaram a nova cor 
de cabelo da Rainha 
do Rebolado. “Olha, 
ficou demais!”, es-
creveu uma seguido-
ra. “Você está linda”, 
comentou outro. 

‘FALANDO DE SEXO’
 LSem papas na lín-

gua, nem espaço pa-
ra tabus. Claudia Raia 
surpreendeu seus se-
guidores no Insta-
gram ao fazer uma 
convocação inespe-
rada na noite de se-
gunda-feira. Usando 
apenas um roupão, 
ela propôs que os fãs 
conversassem aber-
tamente sobre sexo 
e seus fetiches na ho-
ra H. “Segundou, mas 

todo dia é dia da gen-
te se cuidar e se amar! 
Então, já vamos co-
meçar a semana fa-
lando de sexo!? Cor-
re lá nos Stories pra 
responder a enque-
te bem libidinosa que 
eu deixei pra vocês!”, 
escreveu a atriz, de 
53 anos. Nos comen-
tários, a diva foi elo-
giada pela boa forma 
e disposição para falar 
sobre tabus.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

17h35. Globo: K1 (foto) repreende MB. Roney se deses-
pera com a revelação de Maria Eduarda. Samantha admira 
Lica no palco. Marta e Luís se empolgam com o projeto 
sobre a educação brasileira. K2 fala para Valdirene que 
conseguirá ficar com Tato. Keyla comenta com Tato que 
acredita que haja um mistério em torno de Gabriel.

19h15. Globo: Adriana se recusa a ajudar Beto. Giovanni 
garante para Bruna (foto) que contará a verdade para 
Camila. Tamara visita Penélope e pede desculpas à mãe. 
Jéssica se irrita ao ver Carmela com Felipe. Enéas passeia 
com Camila e Giovanni vê os dois. Felipe deixa Carmela 
em casa e reconhece Shirlei. Francesca repreende Felipe.

21h. SBT: Cris (foto) fica triste por ter perdido o show de 
Tomás Ferraz. Rafa tenta consolar a amiga. Tati sente a 
ausência de Cris, Mosca e Binho. As meninas vão ao quarto 
dos garotos e imaginam que eles tenham fugido para ir ao 
show. Mosca e Mili encontram os amigos no porão.

18h05. Globo: Cassiano finge para Samuca que Alberto 
(foto) e ele são amigos. Ester diz para Dionísio que não 
quer nada da sua família. Samuel pede a Cassiano que pe-
gue amostras do solo da mina dos Albuquerque. Cassiano 
orienta Ester a não fazer o que combinou com Alberto. Al-
berto ameaça Ester novamente. Cassiano enfrenta Alberto.

21h. Record: Bernardo (foto) é encontrado por Fonseca, 
mas consegue fugir com a ajuda de alguém misterioso. 
Poderosa apresenta Furacão à nova família. Bernardo liga 
para Leandro e avisa que quer descobrir quem o salvou. 
Fernanda se mostra decepcionada com o pai. Duplex conta 
para Oxente que Antônio Júnior está se drogando.

20h35. Globo: Rubinho (foto) pede perdão para Bibi. 
Cirilo comenta com Caio que Bibi se desentendeu com 
Rubinho. Silvana se desespera com a possibilidade de 
suas mentiras serem descobertas por Eurico. Simone 
conforta Ivana, que sofre com a operação de Cláudio.

 L ‘A FORÇA DO QUERER’

Química em cena
Rodrigo Lombardi fala sobre parceria com Juliana Paes

N
ão é nada fácil desistir de 
um grande amor. Nesses 
casos, para mudar de vez 

o foco, só quando outra paixão 
entra em cena. E foi nesse cená-
rio que Caio (Rodrigo Lombar-
di) perdeu Bibi (Juliana Paes) 
para Rubinho (Emilio Dantas) 
em A Força do Querer. Apesar 
de já separado da amada, o ad-
vogado faz de tudo para que ela 
tenha uma vida feliz. 

Responsável pelo papel do 
galã rejeitado da novela, Rodrigo 
Lombardi conta que foi uma sur-
presa saber que A Força do Querer, 
exibida em 2017, ia ser reprisada 
na Globo. “Foi um susto, pois é 
um trabalho muito recente. Mas 
é um sinal de que foi um trabalho 
bem aceito. Fiquei feliz por ter si-
do essa a novela escolhida em 
meio a tantas opções”, diz o ator. 

Rodrigo afirma que seu per-
sonagem vê a vida mudar após a 
separação de Bibi. “O Caio é um 
homem com a vida planejada. 
Carreira indo bem e namorada 
que ama. Mas ele se encontra num 
momento onde precisa se dedicar 
muito ao trabalho, por isso perde 
a namorada. Sua vida muda. Ele 
tenta seguir em frente. Mas...”, 
brinca o ator, falando do desen-
rolar complicado da história. 

A química entre o ex-casal é tão 
grande que Rodrigo lembra com 
carinho da parceria com a colega 
de trabalho. “Sempre muito bom. 
Nos entendemos muito bem, não 
temos pudor de colocarmos nos-
sas ideias um para o outro. Ela é 
muito inteligente e sabe ouvir, coi-
sa rara hoje em dia”, elogia o ator, 
que, como Raj, já havia feito uma 
parceria marcante com Juliana 

Paes em Caminho das Índias. 
Apesar de uma trama muito 

quente, com cenas de violência 
e reviravoltas constantes, Ro-
drigo destaca que o ambiente 
de gravações representava o 
extremo oposto. “Foi uma no-
vela sem estresse! Todo mun-
do num clima ótimo! Equipe, 
elenco e direção numa sintonia 
muito boa”, recorda o ator.

Juliana Paes e Rodrigo Lombardi são Bibi e Caio em ‘A Força do Querer’

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO

 L JULIANA PIMENTA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Minhas lágrimas de saudade têm o sabor da esperança de 

que um dia você volte pra mim.” (Luciano Serafim)

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

 LAssuntos pendentes podem 
ser resolvidos agora, inclusive 
no setor profissional. Bom dia 
para estabelecer novas metas, 
terá coragem de ir em frente! 
No amor pode pintar paquera.
Números da sorte: 73, 46 e 91.

 LUma sensação de tristeza ou 
ainda de decepção pode dar as 
caras hoje, tente ser forte. Pro-
cure afastar essas nuvens es-
curas de sua mente e arme-se 
de paciência e discernimento.
Números da sorte: 65, 29 e 02.

 LExcelente dia para realizar 
projetos profissionais e pes-
soais. Bom momento para re-
construir algo que estava aba-
lado, inclusive uma relação. 
Um amor antigo pode voltar.
Números da sorte: 12, 48 e 75.

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

 LNão deixe as dificuldades fi-
nanceiras trazerem uma sen-
sação de decepção. Pode ter 
sucesso em suas iniciativas. 
Aposte no romantismo a dois, 
faça planos ousados com o par.
Números da sorte: 04, 58 e 40.

 LOs astros ajudarão a encon-
trar um equilíbrio entre seus 
pensamentos e suas emoções 
hoje. Dia favorável para con-
cluir acordos ou fechar negó-
cios. Sensualidade em alta.
Números da sorte: 68, 86 e 32.

 LO dia pede que você canali-
ze suas energias e volte suas 
ações para o campo profissio-
nal. Pode ter que rever seus 
suas finanças. Momento de 
dúvidas no relacionamento.
Números da sorte: 78, 87 e 69.

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

 LResultados positivos estão 
previstos para o setor profis-
sional, mantenha o foco no 
serviço. Já os assuntos do cora-
ção vão precisar de atenção de 
sua parte, aposte no diálogo!
Números da sorte: 18, 63 e 09.

 LO clima do dia será agradá-
vel e você pode pensar em usar 
algumas horas para cuidados 
pessoais. A carreira deve pedir 
adaptações à nova realidade, 
terá que tomar decisões duras.
Números da sorte: 88, 25 e 16.

 LNão desista dos seus obje-
tivos. No trabalho, não será 
fácil conseguir a colaboração 
das pessoas, tenha paciência! 
Evite discussões na relação, o 
diálogo é o melhor caminho.
Números da sorte: 10, 19 e 28.

BEATOS DOMINGOS JORGE, 
ISABEL FERNANDES E INÁCIO
Domingos Jorge nasceu em Vermoim da 
Maia, em Portugal. Muito jovem, partiu 
para a Índia, onde divulgou a fé cristã. 
Após perseguições, mudou-se para o 
Japão. Domingos Jorge, membro da 
Companhia do Rosário, casou com uma 
jovem japonesa, filha de portugueses, 
Isabel Fernandes. O casal teve um filho, 
Inácio, e viviam próximo à cidade de 
Nagasaki. Por bondade e piedade, re-
ceberam na sua casa dois missionários 
jesuítas, fugitivos do governador, que 
ordenou que fossem presos, juntamente 
com Domingos Jorge, Isabel e Inácio. 
Foram condenados à morte em 1662.

SANTO DO DIA

BÊBADO
O bebum estava andando 
pela rua quando viu um gru-
po de pessoas amontoado 
numa esquina. Ele vai cam-
baleando até o local e per-
gunta:
— O que aconteceu por aqui?

— Foi uma batida.
— Uma batida, né? Tá vendo 
só? É por isso que eu só tomo 
da pura!

FRANGO
Geraldo foi a um restauran-
te e não gostou nada do que 

lhe foi servido. Ele chamou o 
garçom e reclamou:
— Poxa, eu pedi um frango 
a passarinho e o senhor me 
trouxe um frango ao raio-x.
O garçom não entende nada:
— Frango ao raio-x? Não te-
mos esse prato no cardápio.

Geraldo explica:
— Deveriam, porque deste 
frango só se veem os ossos.

TEMPO DE VIDA
O médico avisa ao paciente:
— Infelizmente, o senhor só 
tem seis meses de vida.

O paciente pergunta:
— E o que eu faço agora?
— Se eu fosse você, casava 
com uma mulher bem chata.
— Por que, doutor?
O médico explica:
— Seriam os seis meses mais 
longos da sua vida.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Carmem
MENSAGEM:
Carmem avisa que buscar o 
passado e querer revivê-lo 
será uma péssima ideia. Lem-
bre-se dos erros e das decep-
ções passadas como ensina-
mento, assim evitará que se 
repitam.
SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano
CORES:
Vermelho, dourado e branco.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para eliminar toda energia do 
passado, mágoas e desaven-
ças do seu lar, acenda cinco 
incensos de rosas e cinco de 
canela por toda casa e peça 
para Carmem a reconciliação 
e a união entre todos os seus.

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

 LNão desista dos seus sonhos! 
Momento ideal para iniciar a 
reconstrução de algo que es-
tava em desenvolvimento e 
sofreu um abalo há alguns me-
ses. Fique atento à mudanças.
Números da sorte: 70, 52 e 07.

 LVai focar no seu relaciona-
mento e pode ter a chance de 
resolver algum mal-entendi-
do que surgiu recentemente. 
Parceiros e colegas podem te 
ajudar a alcançar o sucesso!
Números da sorte: 26, 98 e 62.

 LNão se deixe levar pela ener-
gia de carência e limitação que 
pode dar as caras. Pelo contrá-
rio, use-a a seu favor para rea-
lizar planos concretos? Evite 
discussões ríspidas com o par.
Números da sorte: 99, 72 e 54.
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