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Bagunça completa 
em via de Caxias

Correios não 
entregam as cartas

Poda de árvores em 
Nova Iguaçu

Lixo e entulho em 
ferrovia em Meriti

Falta fila preferencial 
nas estações do BRT

Via do Riachuelo há 
dias sem água

 LMoradores da Rua Professor José 
de Souza Herdy, em Duque de Caxias, 
não aguentam mais os barulhos pro-
vocados pelos bares, com som alto 
todos os dias. Não respeitam a lei do 
silêncio e a bagunça rola até tarde. 
Estamos fazendo denúncias, mas a 
prefeitura não faz nada.

 L Há meses que os Correios pa-
raram de entregar cartas e en-
comendas na Gardênia Azul. 
Fui pessoalmente buscar as en-
comendas e não pude retirá-las 
porque não estavam organizadas. 
Não definiram um prazo para eu 
buscá-las. Um absurdo!

 L As árvores da Rua Maranhão, no 
Moquetá, estão caindo por cima 
dos fios. É preciso que sejam po-
dadas, porque se chover ou ventar 
um pouco mais forte pode acabar 
ocorrendo um acidente grave na 
via. Alô prefeitura! Vamos agir 
com urgência, por favor!

 L Tem muito lixo e entulho espa-
lhado na ferrovia em Meriti, na 
altura do bairro Vila Rosali. Isso 
é muito perigoso, porque pode 
acabar afetando a circulação dos 
trens ou alguém pode se ferir en-
quanto joga o lixo lá.

 L Não sei por que as estações BRT 
não têm fila preferencial. Quando 
o ônibus chega, os mal-educados 
saem empurrando todo mundo e 
jogam idosos no chão. Além disso, 
algo precisa ser feito sobre a es-
tação Mato Alto, que vive lotada.

 LEstamos desde domingo sem água 
na Rua Dr. Manuel Cotrim, no bairro 
do Riachuelo. Quando tem água, sai 
suja, barrenta. Isso está acontecen-
do há um ano. Outras vias também 
sofrem com o mesmo descaso. Cadê 
a Cedae para resolver a questão?

Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Leonardo França
Por e-mail

Jackson Cardoso
Por e-mail

Luan Mello
São João de Meriti

Ana Carla Mendes
Por e-mail

Anônimo
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SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

 LSOU jornaleiro há 
40 quarenta anos. 
Sempre fui jornaleiro. 
Na minha profissão, 
gosto de beber uma 
cerveja com os amigos 
deste bairro. Moro em 
Padre Miguel, torço 
pelo Fluminense e, nas 
horas vagas, gosto de 
curtir um reggae. Gos-
to de ler tudo no jornal 
MEIA HORA.

Iranildo Moraes, o 
Marciano — Padre 

Miguel

VAGNER 
SAN-
TOS OLI-
VEIRA  
tem atual-
mente 31 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 06 de 
outubro de 
2005, no Beira Mar (Duque de Caxias), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 19/11/20202 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



POLÍCIA

Polícia Civil apreendeu quatro fuzis em casa de companheira de policial suspeito e participar do crime

LUCIANO BELFORD

PM entre suspeitos
DH prende três envolvidos na execução de contraventor e procura policial militar

 L ASSASSINATO DE FERNANDO IGGNÁCIO

A 
Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DH) 
identificou a participa-

ção de um policial militar da 
ativa no assassinato do con-
traventor Fernando Iggnácio, 
genro de Castor de Andrade, na 
tarde de 10 de novembro em 
um heliporto no Recreio dos 
Bandeirantes, Zona Oeste. Três 
suspeitos de envolvimento no 
crime foram presos na terça-
feira à noite, mas ainda não fo-
ram identificados. O PM está 
foragido e quatro fuzis foram 
apreendidos no apartamento 
da companheira dele, que está 
sendo ouvida pela polícia.

Ontem a Polícia Civil apre-
sentou os fuzis, dos quais pelo 
menos dois — um FAL 7.62 e 
um AK-47 — foram usados pa-
ra matar o contraventor. “Ar-
mas apreendidas, três suspeitos 
em processo de identificação 
e um identificado é uma de-
monstração clara de que o Es-
tado é mais forte do que qual-
quer organização criminosa”, 
disse o secretário de Polícia Ci-
vil, Allan Turnowski.

Segundo Moisés Santana, 
diretor da DH, as investigações 
apontam quatro participantes: 
um motorista e três executo-
res. Câmeras de segurança in-
dicaram que o destino final do 
veículo foi um condomínio em 
Campo Grande, onde moraria 
a companheira do PM, identi-
ficado como Rodrigo Silva das 
Neves, cabo lotado no 5º BPM 
(Praça da Harmonia). Ele teve 
a prisão temporária decretada. 
“A primeira arma foi encontra-
da assim que os policiais entra-
ram no apartamento. As outras 
estavam nos quartos, em cima 
de armários. Ele já morou no 
local, mas não estava mais lá”.

 LO titular da DH explicou co-
mo chegou aos suspeitos. “Lo-
go após o crime, verificamos 
câmeras de segurança próxi-
mas ao heliporto e identifica-
mos os criminosos saindo do 
terreno baldio ao lado. Refize-
mos o trajeto deles e identifica-
mos quando o carro entrou em 
um condomínio”, onde mora a 
companheira do policial mili-
tar, que está foragido.

A polícia não descarta ne-
nhuma linha de investigação e 
informou que detalhes da inves-
tigação são mantidos em sigilo. 
O PM não estava sendo inves-
tigado e tem um único antece-
dente por violência doméstica.

Carro da fuga 
rastreado

 LO contraventor Fernando Igg-
nácio voltava de Angra dos Reis, 
na Costa Verde, e foi executado 
após desembarcar no helipor-
to Heli-Rio, no Recreio, e bus-
car o carro. Ele seguiu à risca o 
hábito de deixar na aeronave a 
esposa, Carmen Lúcia, filha de 
Castor de Andrade. Ele desem-
barcou sozinho, foi conduzido 
em veículo elétrico ao estacio-
namento, andou cerca de 100 
metros até o carro e foi assas-
sinado. Os atiradores estavam 
atrás de um muro, a menos de 
5 m de distância. A mulher do 
contraventor conseguiu escapar 
porque voltou para o helicópte-
ro ao ouvir os tiros.

Assassinado 
no heliporto

 LDos quatro fuzis apreendidos, 
um teve resultado positivo no 
confronto balístico. “Temos a 
certeza absoluta que são os fuzis 
utilizados, mas falta o confron-
to balístico (dos outros fuzis). 
Duas das armas estão até com 
camuflagem”, afirmou Rober-
to Cardoso, diretor do Depar-
tamento-Geral de Homicídios e 

Proteção à Pessoa. Também fo-
ram apreendidos coletes, quatro 
com brasão da PM, uma farda 
com nome ‘Neves’, um uniforme 
de cabo da PM, boné e coturno, 
distintivo e mira laser. 

Segundo Moysés Santana, ti-
tular da DH, há indícios de que 
os atiradores sabiam onde fica-
va estacionado o carro de Fer-

nando Iggnácio. “Eles teriam 
feito reconhecimento do local 
dias antes. Tudo indica que sa-
biam da dinâmica de Iggnácio, 
onde estava o carro e detalhes 
da chegada dele, não com pre-
cisão, mas sabiam”. Segundo 
Santana, os atiradores chega-
ram por volta das 9h e a execu-
ção  foi por volta de 13h15.

Teste balístico de fuzil tem resultado positivo
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POLÍCIA

 L EM POSTO DE COMBUSTÍVEL

P
arentes do motorista de 
aplicativo Diego Soares 
Barone Campelo Sam-

paio, 37 anos, morto por um 
policial militar à paisana na ter-
ça-feira, em Pendotiba, Nite-
rói, foram ontem ao IML de São 
Gonçalo para a liberação do cor-
po. Abalada, a auxiliar de enfer-
magem Hellen Cristina Nasci-
mento, esposa de Diego, disse 
não saber como dizer à filha de 
8 anos sobre a morte de Diego. 
“Nem sei como vou contar isso 
pra ela. Estou muito perdida ain-
da. Estou sem chão. Não sei por 
onde começar”, desabafou.

O Diego Soares foi atingido 
por pelo menos dois tiros dispa-
rados por um PM à paisana du-
rante uma discussão um posto 
de combustíveis na Estrada Cae-
tano Monteiro. A discussão en-
tre o casal e o policial começou, 

segundo testemunhas, por cau-
sa da demora no abastecimen-
to. Câmeras de segurança flagra-
ram o momento em que Diego 
sai do carro e corre na direção do 
PM, que atira duas vezes.

Segundo Hellen, apenas a 
imagem que mostra seu marido 
saindo do carro e indo em dire-
ção ao policial foi divulgada. A 
família pede que outras imagens 
sejam anexadas às investigações. 
Ela diz que outra câmera pode 
ter flagrado a tentativa de agres-
são do policial contra o frentista. 

O motorista Leandro Barone, 
42 anos, irmão de Diego, questio-
na a versão da PM de que o po-
licial teria dado ordem ao moto-
rista de parar antes de atirar. “Ele 
podia atirar para o alto, não pre-
cisava atirar no meu irmão”, la-
mentou. A família não divulgou 
horário e local do sepultamento.

Morto em briga com PM
Policial à paisana atirou pelo menos duas vezes em motorista

Diego Soares, de 37 anos, morto por um policial militar de folga

REPRODUÇÃO

Zigue-zague para roubar cargas
Mulher desviava atenção de policiais em rodovias para facilitar ataques

 L VIA DUTRA E WASHINGTON LUÍS

A estratégia de uma quadri-
lha especializada em roubo de 
cargas surpreendeu a Polícia Ci-
vil pela ousadia: uma mulher, 
habilitada e com um veículo le-
galizado, dirigia em ‘zigue-za-
gue’ para chamar a atenção de 
policiais que faziam o patru-
lhamento das vias. Enquanto 
era abordada, comparsas ata-
cavam caminhões e veículos de 
passeio. A mulher, identifica-
da como Monique, e outras 15 
pessoas foram presas ontem na 
operação ‘Duque de Ferro’, en-
cabeçada Delegacia de Roubos e 
Furtos de Automóveis (DRFA). 
Três continuam foragidos.

A quadrilha atuava em rodo-
vias da Baixada Fluminense, co-
mo a Via Dutra e a Washington 
Luís. Segundo o delegado Jef-
ferson Nascimento, da DRFA, a 
quadrilha escolhia o caminhão 
a ser roubado não pelo valor 
da mercadoria, mas pelo pe-
so. Quando mais lento, maior a 
chance de ter mais carga. Os rou-
bos rendiam cerca de R$ 500 mil 
por mês ao bando, que tinham 
ajuda de traficantes do Morro 
do Sapo, em Caxias, para distri-
buir a carga roubada e participa-
va, com traficantes do Comple-
xo da Maré, de roubos de carros, 
bancos e casas de luxo na capital. Carga roubada foi apreendida e levada ontem à Cidade da Polícia

REGINALDO PIMENTA

Um rapaz de 20 anos morreu 
com um tiro na cabeça ao che-
gar na porta de casa, em Imbariê, 
Duque de Caxias, na Baixada Flu-
minense. O incidente ocorreu no 
domingo e autor do disparo é um 
aluno do Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças (Ce-
fap), vizinho da vítima.

Segundo testemunhas, Vic-
tor Macedo conversava com 
duas mulheres e teria se assus-
tado e atirado quando Rômulo 
Gabriel Faria da Silva desceu de 
um carro de aplicativo. O futuro 
policial, segundo testemunhas, 
estava alcoolizado. 

A Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) in-
vestiga e o aluno do Cefap não é 
considerado foragido. A polícia 
tenta descobrir de quem era a ar-
ma, já que o jovem não tem auto-
rização para andar armado. 

Segundo a PM, o aluno Cefap 
se apresentou voluntariamente 
ao comando do Centro e foi con-
duzido à 3ª Delegacia de Polícia 
Judiciária Militar (DPJM) onde 
prestou depoimento. Inquérito 
Policial Militar (IPM) foi aberto.

Praça da 
PM mata 
vizinho
Atirador não tem 
autorização para 
andar armado

 L DUQUE DE CAXIAS

Rômulo Gabriel: tiro na cabeça

REPRODUÇÃO
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POLÍCIA

 L EM CANA

Matou o cunhado 

O 
homem que confessou 
ter matado o cunhado 
dentro de um carro na 

Estrada do Dendê, na Ilha do 
Governador, na Zona Norte 
do Rio, foi preso em flagran-
te. O corpo foi encontrado na 
tarde de terça-feira com per-
furações causadas por uma 
chave de fenda. 

Uma briga entre a vítima, Vi-
deon dos Santos, de 55 anos, e o 
cunhado dele, Evandro Félix de 
Lima, teria motivado o crime, 
segundo reportagem do Bom 

Dia Rio, da TV Globo. De acor-
do com testemunhas, os dois 
brigaram no interior do carro.

Após a morte do cunhado, 
Evandro foi contido por pes-
soas que estavam no local até 
a chegada de policiais do 17º 
BPM (Ilha do Governador). 
Segundo a Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC), 
ele foi preso em flagrante, acu-
sado da morte de Videon. A in-
vestigação prossegue para es-
clarecer as circunstâncias do 
crime. Os agentes buscaram 
imagens de câmeras de segu-
rança da região.

Videon era esteticista canino 
e trabalhava com banho e tosa. 
Ele deixa duas filhas, uma de 12 
e outra de 2 anos.

RAPIDINHAS...

Ladrão tenta roubar PM e é morto

 LUm policial militar à paisa-
na, que seguia para o trabalho, 
reagiu a uma tentativa de as-
salto e matou um dos bandi-
dos na Rodovia RJ-104, na al-
tura do bairro Marambaia, em 
São Gonçalo, ontem. O PM, 
lotado no 12º BPM (Niterói), 
seguia na pista sentido Nite-
rói quando teve seu carro cer-
cado por dois bandidos, que 

estavam em um veículo rou-
bado. Quando a dupla per-
cebeu que se tratava de um 
agente de segurança, um dos 
assaltantes atirou na direção 
do policial. Pelo menos seis ti-
ros atingiram o carro do PM. 
Ao reagir, o policial atingiu um 
dos criminosos, que morreu. 
O outro bandido fugiu. Uma 
pistola foi apreendida.

Preso em supermercado 
 LPoliciais da Superintendên-

cia de Inteligência e Análise e da 
Coordenadoria de Polícia Paci-
ficadora, junto à inteligência do 
16º BPM (Olaria) e ao Serviço 
Reservado do 17º BPM (Ilha), 
prenderam, ontem, Marcio 
Alexandre Carvalho Peçanha, 

de 40 anos. Ele estava foragido 
desde 2008, quando foi conde-
nado por roubo. Após o cruza-
mento de dados e informações 
passadas pelo Disque Denún-
cia, os policiais encontraram o 
acusado num supermercado 
na Ilha, onde foi preso. 

Videon foi morto na Ilha

REPRODUÇÃO

Homem atacou a vítima com chave de fenda
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GERAL

Dois anos em um
Calendário letivo na rede municipal do Rio se estenderá para 2021

 L POR CAUSA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

O
s alunos da rede munici-
pal do Rio não terão apro-
vação automática em 2020 

por conta do ano atípico de pan-
demia do coronavírus e ensino re-
moto. O calendário letivo se esten-
derá para 2021. A forma será a de 
dois anos em um, segundo a Se-
cretaria Municipal de Educação 
(SME). Ou seja, em 2021, o alu-
no continuará estudando o con-
teúdo de 2020, além do conteúdo 
do que seria o ano letivo posterior. 
Por exemplo: aluno que cursa o 5º 
ano do Ensino Fundamental, em 
2021, continuará com este conteú-
do e também o referente ao 6º ano.

No dia 23 de dezembro, de 
acordo com o calendário escolar 
de 2020, começará o recesso esco-
lar e, em janeiro, as férias escola-
res. Em fevereiro, as atividades re-
começam, com término previsto 
para dezembro de 2021.

Segundo circular da SME, pa-
ra os alunos matriculados no 9º 
ano do Ensino Fundamental e 
Projeto Carioca II, serão ofereci-
das, em janeiro, aulas e ativida-
des de reforço por meio de plata-
formas digitais da secretaria em 
acordo com os dois períodos leti-
vos. Os alunos desses segmentos 
terão a continuidade de estudo 
na rede estadual. Essa transição 

está sendo organizada em parce-
ria com a esfera pública de aten-
dimento ao Ensino Médio.

Não haverá atribuição de no-
tas e conceitos até o fim deste biê-
nio. “As escolas irão manter a ro-
tina de estudos e a garantia dos 
vínculos afetivos, evitando, dessa 
forma, o abandono”, diz a pasta. 
A proposta foi orientada nos Pa-
receres nº 05, 09 e 11 do Conselho 
Nacional de Educação, discuti-

da no Grupo de Trabalho como 
proposta pedagógica pelo plano 
de retomada da SME e aprovada 
em setembro pelo Conselho Mu-
nicipal de Educação.

Para identificar a melhor for-
ma de estruturar o ensino, a SME 
vai aplicar avaliação diagnósti-
ca, prevista para fevereiro, rei-
nício das aulas deste ano letivo, 
para verificar o estágio de apren-
dizagem dos alunos. Aluno em sala de aula. Os estudantes passarão por avaliação na volta às aulas deste ano letivo

ESTEFAN RADOVICZ

ALUNOS VÃO 
ESTUDAR 

CONTEÚDO DE 
2020 E 2021 NO 
ANO QUE VEM

 LA Secretaria Municipal de Edu-
cação diz que seguirá as orienta-
ções do Ministério da Educação, 
Conselho Nacional de Educação 
e Conselho Municipal de Edu-
cação, que não estipulam apro-
vação automática ou reprova-
ção na situação atual.

A diretora do Centro de Ex-
celência e Inovação em Políticas 
Educacionais da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), Claudia Cos-

tin, destaca que a decisão está de 
acordo com o Conselho Nacional 
de Educação, que recomenda que 
não se reprove alunos neste ano 
atípico para evitar abandono es-
colar. “O Conselho recomendou 
que se evitasse repetência. É pos-
sível olhar 2020 e 2021 como con-
tínuos. Em dois anos, se supre, por 
meio de um sistema bem monta-
do, a defasagem de aprendizado 
provocada pela pandemia.”

Para evitar abandono escolar
 LMãe de três filhos na rede muni-

cipal, Diana Nascimento d’Ávila 
relata sentimento de desinforma-
ção e falta de cuidado por parte da 
prefeitura. A musicista não sabia 
como ficaria o ano letivo do ano 
que vem. “A sensação é de falta de 
informação. Se soubéssemos em 
julho, seria melhor para nos ma-
nifestarmos. A prefeitura está di-
zendo no fim do ano como vai ser. 
É desrespeitoso. Minha sensação 

é de que há uma estratégia de de-
sinformação para não dar tempo 
dos pais e alunos se posicionarem.”

Uma circular do dia 13 apre-
sentou aos profissionais da edu-
cação as orientações pedagógi-
cas para o biênio 2020/2021. O 
calendário será organizado em 
períodos com atividades escola-
res presenciais (quando houver 
indicação de retorno) e/ou não 
presenciais: Educação Infantil 

em quatro períodos letivos; 1º 
ao 8º ano do Ensino Fundamen-
tal (EF) em quatro períodos le-
tivos; Projetos Carioquinha, 4º 
Ano Carioca e Carioca I em qua-
tro períodos letivos; Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) - EJA I (Bl 
01 e 02) e EJA II (Bl 01) em cinco 
períodos letivos; Terminalidades: 
9º ano do Ensino Fundamental 
(EF) e Projeto Carioca II em dois 
períodos letivos.

‘Sensação de falta de informação. É desrespeitoso’
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Olá, amigos leitores! A em-
presa Luandre RH tem mais de 
10 mil vagas temporárias para 
cobrir demandas de fim de ano 
nos segmentos de indústria e 
varejo. Ah, a empresa avisa que 
a média de efetivação é de 40%! 
Os interessados podem acessar 
o site da consultoria (candida-

to.luandre.com.br) ou baixar o 
aplicativo da Luandre dispo-
nível nas plataformas Android 
ou IOS, buscar as vagas pelo es-
tado onde residem e fazer o ca-
dastro gratuitamente. 

Já quem está procurando por 
uma oportunidade de estágio 
pode se candidatar ao processo 
seletivo da empresa Votoran-
tim Cimentos nas áreas corpo-
rativas, industriais e comerciais 
(cimento, concreto, argamassas, 
agregados, coprocessamento e 
insumos agrícolas). As inscri-
ções devem ser realizadas pelo 
site da Eureca (eureca.me) até o 
próximo dia 9.

Outra chance é através do 
Sistema Nacional de Emprego 

(empregabrasil.mte.gov.br), 
onde a Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) di-
vulga 904 oportunidades de 
emprego para as regiões Me-
tropolitana (427), Médio Pa-
raíba (27), Centro Sul-Flumi-
nense (150) e Serrana (222) do 
Rio. Na Metropolitana, 110 das  
vagas são para auxiliar de lim-

peza. Também há 26 para bar-
man e 35 para auxiliar de lo-
gística. Mais informações pelo 
e-mail vagas@trabalho.rj.gov.
br. Já para pessoas com defi-
ciência (e-mail nead@traba-
lho.rj.gov.br e telefone 2334-
9912), estão sendo oferecidas 
78 vagas, 68 delas na Região 
Metropolitana.

GERAL

São 10 mil chances

A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com Vaga

da

O trabalhador que teve seu 
salário e jornada reduzidos por 
conta da pandemia do corona-
vírus receberá o 13º integral — 
ou seja, sem levar em conta a 
redução salarial —, segundo 
o governo esclareceu em uma 
nota técnica divulgada on-
tem. Mesmo que o trabalha-
dor ainda esteja com o salário 
reduzido em dezembro, ele de-
verá receber seu 13º com base 
no valor integral do seu salá-
rio. Ao MEIA HORA, o Minis-
tério da Economia informou 
que o pagamento será de total 
responsabilidade do emprega-
dor, sem nenhum incentivo do 
governo federal. 

Já no caso da suspensão de 
contrato, o caso é diferente. O 
período não trabalhado não 
será considerado para o cálcu-

lo do 13º. “Os períodos de sus-
pensão não devem ser compu-
tados como tempo de serviço 
e para cálculo de 13º e férias. 
A exceção é para os casos em 
que os empregados prestaram 
serviço por mais de 15 dias no 
mês, que já estão previstos na 
legislação vigente, favorecen-
do, assim, o trabalhador”, ex-
plica o documento. 

Em relação ao cálculo das 
férias, a lógica é a mesma. Tra-
balhadores com salário e jor-
nada reduzidos têm direito às 
férias da mesma forma que 
teriam com o salário integral, 
após 12 meses de trabalho. Já 
trabalhadores com salário sus-
penso não terão os períodos 
suspensos levados em con-
ta para o cálculo do período 
aquisitivo das férias.

O 13º salário 
será integral 
Redução salarial e de jornada não 

impacta no cálculo do abono

 L FIQUE LIGADO!

REPRODUÇÃO
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Eduardo Paes visitou a favela da Rocinha e prometeu retomar programas para gerar emprego e renda para moradores das comunidades

 ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

A primeira pesquisa Ibo-
pe do segundo turno nas Elei-
ções no Rio de Janeiro aponta 
que o ex-prefeito Eduardo Paes 
(DEM) lidera com 53% das in-
tenções de voto. Seu adversá-
rio, o prefeito Marcelo Crivel-
la (Republicanos) tem 23%. 
Votos brancos e nulos somam 
21%. Não souberam ou não 
responderam: 2%.  

De acordo com o levanta-
mento, encomendado pela 
TV Globo, as intenções de vo-
to em Eduardo Paes são maio-

res conforme aumenta a ren-
da familiar: entre os que tem 
renda maior que cinco salários 
mínimos, obtém 63% contra 
47% dos que têm renda de até 
um salário mínimo.

O Ibope aponta que o pre-
feito Marcelo Crivella se des-
taca entre os homens (31%), 
entre aqueles que têm idade 
de 35 a 44 anos (31%), entre 
os evangélicos (45%) e entre 
os que avaliam a sua adminis-
tração municipal como ótima/
boa (77%). A pesquisa está re-
gistrada no TSE sob o número 
RJ-00797/2020.

Ibope: 
Paes tem 
53% no 
2º turno
Crivella tem 
23%, pouco mais 
que os 21% de 
brancos e nulos

 L PESQUISA

PAES VENCE 
ENTRE 

ELEITORES DE 
MAIOR RENDA E 
ESCOLARIDADE

Paes visita a Rocinha 
com super-herói local
Capitão América da comunidade deu força ao candidato do DEM

 L CAMPANHA PARA PREFEITO

O 
dia cinza e as chuvas iso-
ladas não impediram 
que o candidato à Pre-

feitura do Rio, Eduardo Paes 
(DEM), subisse a Rocinha e 
ganhasse uma “forcinha” do 
Capitão América. O herói da 
Marvel, neste caso, é o artista 
Diógenes de Oliveira Silva, 46 
anos, morador da comunida-
de que, para driblar o desem-
prego, vende jujuba em fren-
te a um supermercado em São 
Conrado. Emocionado, disse 
ter sido uma honra ver e dar 

um abraço em Eduardo Paes, 
que tem 53% das intenções de 
voto, segundo pesquisa do Ibo-
pe divulgada ontem. “Nosso 
futuro prefeito”, disse. 

Ontem, segundo dia de 
campanha do segundo turno 
das Eleições 2020, Paes agrade-
ceu os votos e anunciou que vai 
criar o “Conselho das Favelas”, 
para debater de forma constan-
te com representantes de cada 
localidade. “Precisamos estar 
em diálogo permanente com as 
comunidades para que estes es-

paços sejam tratados com mui-
ta dignidade”, afirmou. 

O ex-prefeito afirmou que 
as comunidades terão papel 
importante para reestrutura-
ção da cidade. Prova disso foi a 
assinatura da “Carta-compro-
misso com as Favelas Cariocas”, 
seu primeiro ato campanha, no 
Morro do Adeus, no Complexo 
do Alemão, como uma lista oi-
to compromissos para melho-
rar a vida da população. 

Na Rocinha, Paes garantiu 
aos moradores que seu objeti-

vo é abrir frentes de trabalho e 
garantir emprego para os mo-
radores das comunidades. O ar-
tista Diógenes, agradece. Ontem 
depois de ter trabalhado até 13h 
na rua, parou para ir em casa al-
moçar, e pegou muita chuva pa-
ra vender suas jujubas. 

Segundo Paes, a preocupação 
imediata é criar empregos nas fa-
velas. “Vamos retomar progra-
mas que geram renda, como o 
‘Guardiões do Rio’, o ‘Gari Co-
munitário’, ‘O Rio em forma’ e o 
‘Correio Comunitário’, disse.
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Do Z-4 para o 10º lugar 
Furacão vence o líder Galo e empurra o Gigante pra zona, que pega o Fortaleza hoje

O 
jogo de hoje vale muito 
para o Vasco. Afinal, se 
derrotar o Fortaleza, às 

19h, em São Januário, em par-
tida atrasada da 16ª rodada do 
Brasileirão, o Gigante da Colina 
vai pular do Z-4 para o 10º lugar. 
A vitória de ontem do Athletico
-PR sobre o líder Atlético-MG, 
por 2 a 0, no Mineirão, empur-
rou o time de Ricardo Sá Pin-
to para a zona de rebaixamento.

Para piorar, o técnico portu-
guês tem sete jogadores diag-
nosticados com Covid-19: os 
zagueiros Leandro Castan, Ulis-
ses e Miranda; o volante Fellipe 
Bastos; o meia Carlinhos; e os 
atacantes Ribamar e Tiago Reis.

Em compensação, a equipe 
cearense passa por problema se-
melhante, com três desfalques por 
Covid-19 (o ex-zagueiro vascaíno 
Paulão, o meio-campo Yuri César 
e o atacante Osvaldo), duas baixas 
por lesão (os zagueiros Quintero 
e Roger Carvalho) e um suspen-
so pelo terceiro cartão amarelo (o 
volante Felipe).

O Vasco, apesar dos desfalques, 
deverá repetir a escalação da vitó-
ria por 2 a 0, sobre o Sport, no sá-
bado. Já o Fortaleza, se não bas-
tasse a recente saída do técnico 
Rogério Ceni para o Flamengo, 

perdeu os últimos quatro jogos 
(Fluminense 1 a 0, Athletico-PR 
2 a 1, Bahia 2 a 1 e São Paulo 3 a 2).

Outro ponto positivo para o 
Gigante da Colina é o retrospec-
to, já que o Tricolor do Pici não 
venceu nenhum dos sete jogos 
que disputou em São Januário na 
história do Brasileirão. No último 
confronto, em 2019, Talles Mag-
no deu um lençol de lambreta em 
Gabriel Dias, na vitória por 1 a 0.

Agora, a joia vascaína não 
atravessa um grande momento, 
mas conta com o apoio do elen-
co. “É um garoto de 18 anos, es-
tá no início da sua carreira ain-
da e carrega uma pressão muito 
grande. Ele já é um grande jo-
gador e vai se tornar um ainda 
melhor com certeza. Tenho cer-
teza que o Talles ainda vai dar 
alegrias à torcida”, afirmou o za-
gueiro Marcelo Alves. O Vasco, do técnico português Ricardo Sá Pinto, tem sete jogadores diagnosticados com Covid-19

DANIEL CASTELO BRANCO

DUELO DE 2019 
FICOU MARCADO 
PELO LENÇOL DE 
LAMBRETA DE 

TALLES MAGNO

Fernando Miguel; Werley (Jadson), 
Marcelo Alves e Ricardo Graça; Léo 
Matos, Andrey, Léo Gil, Benitez e Neto 
Borges; Talles Magno e Cano. 
Técnico: Ricardo Sá Pinto

Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, 
Bruno Melo e Carlinhos; Ronald, 
Juninho e Marlon; Romarinho, 
David e Bergson. 
Técnico: Marcelo Chamusca

Local: São Januário  
Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) 
Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e 
Lucio Beiersdorf Flor (RS) VAR: Marcio 
Henrique de Gois (RS) 
Horário: 19h  TV: Premiere 

VASCO FORTALEZA

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

 LÍdolo do Manchester United, da 
Inglaterra, o ex-atacante Andy Co-
le, hoje com 49 anos, puxou pela 
memória uma das jogadas mais 
memoráveis da história do Ma-
racanã: o golaço marcado por Ed-
mundo, nos 3 a 1 do Vasco sobre os 
Diabos Vermelhos, no Mundial de 
Clubes da Fifa de 2000.

Diante de mais de 73 mil pa-

gantes, Edmundo, já no fim do 
primeiro tempo, aplicou um dri-
ble desconcertante no zagueiro 
Silvestre e levou o Maraca ao delí-
rio. O Baixinho fez os outros dois 
gols do clube de São Januário, que 
na decisão da competição perdeu 
para o Corinthians, nos pênaltis.

“O Vasco jogou muito bem, ti-
nha um time de muita qualidade 

e mereceu vencer a partida. Ed-
mundo fez um gol fantástico, à al-
tura do jogador sensacional que 
ele foi. Ele pode ter passado por al-
guns problemas, mas em campo 
era muito bom. Fiquei impressio-
nado com o que ele fez naquele jo-
go, aquele gol, mas não tenho cer-
teza se o Mikael (Silvestre) gostou 
tanto”, brincou Cole, ao site UOL.

Andy Cole relembra golaço de Edmundo em 2000
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º ATLÉTICO-MG 38 21 12 2 7 37 26 11

 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 ATHLETICO-PR 25 21 7 4 10 18 21 -3

 11º SPORT 25 21 7 4 10 19 28 -9

 12º CORINTHIANS 25 21 6 7 8 24 29 -5

ZONA NEUTRA
 13º FORTALEZA 24 20 6 6 8 20 19 1

 14º CEARÁ 24 20 6 6 8 25 30 -5

 15º ATLÉTICO-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8

 16º BRAGANTINO 23 21 5 8 8 25 28 -3

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 22 19 6 4 9 22 26 -4

 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

AMANHÃ

 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 

6ª RODADA

ONTEM

 ATLÉTICO-MG 0 X 2 ATHLETICO-PR

16ª RODADA

HOJE

 VASCO  X  FORTALEZA 19:00

Lecaros tá quase 
pronto pro Fogão
Peruano trabalhou com bola no treino de ontem

 L ACELERA AÍ!

A
tolado na zona de re-
baixamento do Cam-
peonato Brasileiro, o 

Botafogo precisa contar com 
o máximo possível de peças 
ofensivas para sair da desespe-
radora situação. E ontem, no 
campo anexo do Estádio Nil-
ton Santos, ao menos uma boa 
notícia: o meia-atacante Leca-
ros reapareceu no campo e já 
iniciou a fase de transição.

O peruano se machucou no 
empate em 2 a 2 com o Ceará, 
no fim do mês passado, quan-
do sofreu uma lesão ligamen-
tar no tornozelo direito. Ape-
sar da gravidade do problema, 
a excelente resposta do jogador 
ao tratamento deixa a comis-
são técnica animada com o seu 
retorno muito em breve.

Existe uma possibilidade 
mínima dele ser relacionado 
para a partida contra o Forta-
leza, no domingo, no Niltão. 
No entanto, a perspectiva mais 
realista é de que o mais prová-
vel é que ele tenha condições de 
atuar diante do Atlético Minei-
ro, em Belo Horizonte, na ro-
dada seguinte.

Colombiano perto da volta
Em relação ao atacante Ivan 

Angulo, que não participou da 
derrota para o Red Bull Bragan-
tino, na última segunda-feira (2 
a 1, de virada, também no Nil-
tão), em função de uma lesão 
muscular na coxa, foi outro que 
também realizou um trabalho 
com bola em separado com o 
restante do grupo, iniciando a 
transição. Por o seu problema 
ser bem menos grave que o de 
Lecaros, pode ser que o colom-
biano jogue no final de semana.

Trabalho! Lecaros está quase recuperado de uma grave lesão

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

 LEmiliano Díaz, filho do téc-
nico argentino Ramón Díaz, 
ganhou um reforço caseiro. 
Warley venceu a Covid-19 e, 
recuperado dos sintomas do 
vírus, voltou a treinar. O ata-
cante participou da atividade 
realizada na manhã de ontem. 
O jogador cumpriu a quaren-
tena em casa, acompanhado 
à distância do departamento 
médico do Botafogo. Sem do-

res no corpo e com os novos 
exames dando negativo, War-
ley foi liberado para voltar às 
atividades na rotina do Glorio-
so. Warley vinha sendo utiliza-
do com frequência por Flávio 
Tenius, treinador interino an-
tes da chegada de Ramón Díaz. 
Caberá a comissão técnica do 
argentino, que segue no Para-
guai em recuperação após uma 
realizar uma pequena cirurgia.

Warley derrotou a Covid-19
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2020: São Paulo 9 x 2 Fla
Essa é soma dos duelos na temporada. Rubro-negro é eliminado na Copa do Brasil

 L A FREGUESIA SÓ AUMENTA

A
pós perder pro São Pau-
lo por 4 a 1 no Brasileiro e 
por 2 a 1 no duelo de ida das 

quartas de final da Copa do Brasil, 
ambos no Maracanã, o Flamengo 
foi derrotado por 3 a 0 pelo Trico-
lor Paulista, ontem, no Morumbi, 
pelo jogo de volta, e foi eliminado 
da Copa do Brasil. Ex-Fluminen-
se, Luciano foi o carrasco com dois 
gols. Já Vitinho isolou um pênal-
ti de forma bisonha. As semifinais 
serão São Paulo x Grêmio e Pal-
meiras x América Mineiro.

Na galeria dos maiores ídolos 
do São Paulo, Rogério Ceni, recor-
dista de vitórias no Morumbi, 375 
em 594 jogos, voltou à antiga casa 
com o desafio de vencer o ex-clu-
be pela primeira vez como técnico 
e manter o Flamengo vivo na Co-
pa do Brasil. Recuperado de lesão 
no joelho, o uruguaio Arrascaeta, 
que não iniciava um jogo há dois 
meses, foi para o sacrifício, adian-
tado ao lado de Bruno Henrique. 

O empate sem gols no primeiro 
tempo fez jus à apatia do Flamen-
go. Em vantagem, o São Paulo ad-
ministrou bem a pressão. Cirúr-
gico, precisou de um minuto de 
bola rolando para abrir o placar. 
Esperto, Luciano se posicionou 
entre dois marcadores para des-
viar o cruzamento de Daniel Alves.

Everton Ribeiro mal teve tem-
po de aquecer. De volta dos com-
promissos pela Seleção, ele come-
çou o segundo tempo no lugar do 
apagado Michael. Desgastado, 
tentou, mas não acompanhou a 
marcação na jogada que originou 
o segundo gol de Luciano, aos 10, 
após o cruzamento de Reinaldo, 
em outra cochilada da defesa.

Aos 18, Vitinho, literalmente, 
isolou a chance de reação do Fla-
mengo na cobrança pênalti, a ter-
ceira perdida pelo Flamengo em 
três jogos com o São Paulo. A eli-
minação ficou ainda mais humi-
lhante após o gol de Pablo, aos 39.

O atacante Vitinho isolou um pênalti lembrando Roberto Baggio na final da Copa do Mundo de 94

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Bruno 
Alves e Reinaldo (Léo Pelé); Luan, Daniel 
Alves, Igor Gomes (Vitor Bueno) e Gabriel 
Sara (Hernanes); Luciano (Pablo) e Brenner 
(Tchê Tchê). Técnico: Fernando Diniz

Diego Alves, Matheuzinho, Thuler (Pepê), 
Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson e 
Vitinho (Pedro Rocha); Michael (Everton 
Ribeiro), Arrascaeta (Lázaro) e Bruno Henri-
que (Lincoln). Técnico: Rogério Ceni

Local: Morumbi, em São Paulo Juiz: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO) 
Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO) 
Gols: 2º tempo: Luciano, a 1 minuto e aos 10; e Pablo, aos 39 
Cartão amarelo: Gerson

SÃO PAULO 3 FLAMENGO 0

 LDIA 11 DE NOVEMBRO 
Flamengo 1 x 2 São Paulo 
Palmeiras 3 x 0 Ceará 
Cuiabá 1 x 2 Grêmio 
Inter-RS 0 x 1 América-MG

 LONTEM 

Grêmio 2 x 0 Cuiabá 
Ceará 2 x 2 Palmeiras 
(6) América-MG 0 x 1 Inter-RS (5) 
São Paulo 3 x 0 Flamengo

QUARTAS DE FINAL

 LCeni mal chegou e começa a ter 
o trabalho contestado. Enquanto 
isso, o treinador português Jorge 
Jesus, que colecionou títulos pelo 
Rubro-Negro, já sofre pressão de 
torcedores do Benfica que querem 
sua demissão. O estopim foram 
as duas derrotas consecutivas no 
Campeonato Português: 3 a 0 con-
tra o Boavista e 3 a 2 para o Braga. 
E olha que, para satisfazer pedidos 
de Jesus, o Benfica gastou cerca de 
R$ 412,5 milhões em reforços, co-
mo Éverton Cebolinha e Otamen-
di, mas ficou fora da Champions 
ao perder para o PAOK, da Grécia.

Jesus pode 
ser demitido
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Nenê garante Flu 
na briga pelo G-6
Camisa 77 diz que equipe tem muita qualidade

 L VERDE DA ESPERANÇA!

A
pós uma série invicta de 
oito jogos de invencibi-
lidade no mês passado, 

o Fluminense início novembro 
com duas derrotas seguidas — 
Grêmio e Palmeiras. No entan-
to, o apoiador Nenê demonstrou 
confiança na qualidade do grupo 
e crê que o Tricolor das Laranjei-
ras vai disputar até o fim uma va-
ga na Libertadores de 2021.

“Só você olhar o primeiro 
turno: dois jogos e nós fizemos 
um ponto. Praticamente a mes-
ma coisa. E com jogos totalmen-
te distintos. Acho que faz parte, 
futebol é resultado. Se você per-
de, tem essas críticas, desconfian-
ça. Totalmente normal, estamos 
acostumados. Acredito, sim, que 
o Fluminense tem time para estar 
entre os quatro primeiros, quin-
to, sexto... É um time para brigar 
pela Libertadores, com certeza”, 
afirmou o veterano, em entrevis-
ta coletiva realizada ontem.

“Estamos em oitavo, mas 
a quantos pontos do terceiro? 
Dois, três, quatro? A diferença 
é muito pouca. Se estivéssemos 
em oitavo e o terceiro ou quarto 
estivesse com sete pontos a mais, 
tudo bem. Está tudo embolado, 
em aberto. Está no começo do se-
gundo turno. Claro, cada jogo é 
uma final. Não podemos perder 
pontos, mas são coisas que acon-
tecem. Não vamos ganhar todos 
os jogos. Nem o time que está 
na primeira colocação, ganha. 
É a gente mostrar a cada dia, ca-
da partida que essas pessoas que 
não acreditam estão bem equi-
vocadas”, completou o camisa 77.

Esperançoso, o Time de Guer-
reiros volta a campo no próximo 
domingo, às 18h15, contra o In-
ternacional, no Beira-Rio.

O meia Nenê está confiante em uma grande campanha tricolor

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LEmprestado ao Fluminense pelo 
São Paulo até o fim do ano, o vo-
lante Hudson deverá ficar nas La-
ranjeiras até o fim do Brasileiro, 
que devido à pandemia do novo 
coronavírus teve seu calendário 
estendido até fevereiro de 2021. 
No entanto, seu futuro só será de-
cidido depois. O fato não é visto 
como um problema para o São 
Paulo, visto que o clube não po-
deria utilizar o atleta neste período 
e ainda teria que pagar o salário de-

le. O Tricolor do Rio arca com 75% 
do salário de Hudson. É de interes-
se do Flu contar com o atleta pa-
ra a próxima temporada. Porém, 
as tratativas serão mais comple-
xas. Visto que Hudson tem vín-
culo com o São Paulo até o fim de 
2021. O clube pode decidir contar 
com o atleta para a próxima tem-
porada, emprestar novamente ao 
Fluminense até o fim do contra-
to ou rescindir com o jogador, e 
assim, assinar definitivo pelo Flu.

Futuro de Hudson é incerto
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ESPORTES

Só esquentou o banco
Espanhóis dão cornetada em Tite, que não botou o menino Vinicius Junior pra jogar

 L ‘NENHUM MINUTO DE JOGO’

U
m dos jornais mais tra-
dicionais da Espanha, o 
Marca ironizou a ‘partici-

pação’ de Vinicius Junior nas duas 
vitórias da Seleção Brasileira pe-
las Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022: 1 a 0 sobre a Ve-
nezuela, sexta-feira, no Morumbi, 
e 2 a 0 diante do Uruguai, terça, em 
Montevidéu. Cria do Flamengo, o 
atacante do Real Madrid sequer 
entrou em campo.

“O que Vinicius acrescen-
tou foram quilômetros. Exa-
tamente 20.700. O brasileiro 
fez viagens Madrid-Rio, Rio-
São Paulo, São Paulo-Rio, Rio-
Montevidéu e Montevidéu
-Madrid”, iniciou a reportagem.

“O jogador do Madrid espe-
rava ter minutos, mas a primeira 
partida foi complicada demais e 
na segunda, contra o Uruguai, (o 

treinador) Tite foi um tanto con-
servador. Então Vinicius volta 
sem nenhum minuto de jogo com 

o Brasil”, afirmou ainda o Marca.
Ao se apresentar à Seleção, 

Vinicius mostrou-se animado 
e postou no Instagram: “A se-
leção é o sonho de todo mole-
que... Não tem maior orgulho 
que vestir a ‘amarelinha’. Uma 
autêntica honra poder repre-
sentar as cores da nação brasi-
leira e ajudar a escrever o futuro 
do ‘país do futebol’”, escreveu na 
semana passada.

Natural de São Gonçalo, o 
atacante de 20 anos deve ser re-
lacionado para o próximo jogo 
dos Merengues pelo Campeo-
nato Espanhol, contra o Villar-
real, sábado, às 12h15 (horário 
de Brasília), fora de casa.

O Real é o quarto colocado, 
com 16 pontos em oito partidas, 
atrás de Real Sociedad (20), do 
próprio Villarreal (18) e do ar-
quirrival Atlético de Madri (17). 
Já o Barcelona está em oitavo lu-
gar, com 11 pontos em sete jogos.

 LApós sofrer entrada forte de Ca-
vani, que foi expulso no lance, Ri-
charlison falou que o centroavante 
do Manchester United-ING não 
teve culpa e considerou uma si-
tuação normal de jogo. “Foi na dis-
puta da bola e ele passou do limite. 
Se o meu pé estivesse fixo, talvez ti-
vesse partido o tornozelo, mas não 

acho que ele teve a intenção de fa-
zer isso. O que aconteceu foi que 
ele tentou chegar à bola e atingiu 
o meu pé. É uma situação normal 
de jogo”, disse à CBF.

A jogada ríspida do uruguaio 
foi no segundo tempo. Na etapa 
inicial, Richarlison foi o autor do 
segundo gol do Brasil.

Richarlison perdoa Cavani

Vinicius Junior acumulou milhagens: ‘Fez viagens Madrid-Rio-São Paulo-Montevidéu-Madrid’ 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF
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A GATA DA HORA

está com o cabelão muito bonito, né, pes-

soal? Tatuada, charmosa e cheia de saúde, a morena torce 

pelo Vascão, tem 21 anos e estuda gestão ambiental. Vocês 

precisam ver as outras fotos da beldade no Instagram. De ti-

rar o fôlego! Corram lá em @ggfariass e distribuam curtidas.

GISLANE FARIAS

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

ARQUIVO PESSOAL

 LDepois de ter disputado 
o último Campeonato Ca-
rioca com a camisa do Vol-
ta Redonda, o meia-atacan-
te Bernardo foi anunciado 
como mais novo reforço do 
TSW Pegasus FC, equipe da 
primeira divisão de Hon-
g-Kong. O jogador usou as 
redes sociais para celebrar 
o novo desafio em sua car-
reira. Aos 30 anos, Bernar-
do atravessou o seu melhor 
momento no futebol brasi-
leiro pelo Vasco, em 2011, 
quando foi campeão da Co-
pa do Brasil e vice do Cam-
peonato Brasileiro. Em São 
Januário, ele também foi 
campeão carioca em 2015.

Bernardo vai pra Hong Kong
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Tribunal de 
Justiça Desportiva (ST-
JD) denunciou ontem o 
volante Felipe Melo, do 
Palmeiras, pela chave de 
braço aplicada em Léo 
Matos, do Vasco, na vi-
tória alviverde por 1 a 0, 
na Colina. Ele pode pegar 
até 12 jogos de gancho.

fez promessa pa-
ra o zagueiro Sergio Ramos, 
que pode trocar o Real Ma-
drid, da Espanha, pelo PSG, 
da França. O brasileiro ga-
rantiu que ele e Mbappé fi-
cam no Parque dos Príncipes. 
Além disso, disse que o PSG 
ganhará duas Champions 
caso contrate Sergio Ramos.

 LO SUPERIOR LNEYMAR
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STA.CRUZ 
Terrenos 8x16 aprovado para 
4andares água, luz, esgoto, 
saneamento, Proximo estação. 
Financio entrada R$2.500,00 
prestações R$250,00 restante 
á combinar. outro R$5.000,00 
entrada 48xR$400,00 Direto 
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.
 

AUX.ESCRITÓRIO V/TEXTO
Conhecimentos em departamen-
to pessoal,  folha de pagamento, 
informática. Horário  comercial. 
Nível superior. Comparecer: Av. 
Rio Branco, 123, sala 1.311- 
Centro.
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Precisa-se com prática. Com 
todas as ferramentas. Diária 
R$150,00. +alimentação. Conta-
to no Tel.:(21) 98694-0590/ 2691-
8719 Marcelo
 

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 
Mesmo sem experiência. Paga-
mento Imediato!! 
 Excelente remuneração!! Horário 
comercial. 
Local tranquilo, Grande Clientela. 
Início imediato!!
Centro-Rj: Tel:2215-7063 / 2222-
7864/ 98444-6585 zap
 
ADMITE-SE 
Moças maiores, Zona Norte/ Re-
creio.  ganhos acima R$1.500,00 
semanais, moradia grátis, 18/35 
bonitas, T.97011-6960 ZAP pode 
ligar a cobrar. T.99119-4721 .ZAP
 
ADMITE-SE MULHERES 
Privê em Nilópolis e Nova Igua-
çu, altos ganhos, até R$1.500,00 
semanais. Você faz seu horário/ 
dias trabalhados! Tratar 98152-
5159 Manu.
 
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
 
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
 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão realizando 
fantasias, dominadora( prefe-
rencia senhores) Pernas grossas, 
aparelhada, Centro Cruz Verme-
lha. T.98850-6398
 

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.
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NOVO PROJETO
 L Ludmilla estreou um novo pro-

jeto ontem. A cantora seu uniu 
ao grupo de dançarinas Turmali-
nas Negras e à Nike para criar um 
filme de dança, que tem como 
foco celebrar as mulheres negras 
e incentivar as novas gerações a 
explorarem diferentes formas de 
esporte e movimento.

O filme O Despertar na Dança: 
Uma Experiência em Movimen-
to tem melodias e coreografias 
inéditas e está disponível no apli-
cativo Nike Training Club (NTC). 

Além da produção, também há 
vídeos exclusivos ensinando os 
passos da coreografia e vídeos 
apresentando as artistas que es-
tão nesse projeto.

“Estou tomando posse de 
quem sou. Eu sou uma mulher ne-
gra poderosa, que usa a música e 
a dança para me conectar comi-
go mesma, mas, principalmente, 
com a minha comunidade. Somos 
mais fortes juntas. Isso é algo que 
estou elevando cada vez mais em 
minha vida”, afirmou Lud.

TODA GATA 

NO PASSEIO

 L A cantora Joelma 
compartilhou no Ins-
tagram um passeio 
que fez em Barcare-
na, no Pará, ontem. 
A loura posou de bi-
quíni vermelho e com 
uma canga de boli-
nhas da mesma cor, 
toda sorridente, e re-
cebeu vários elogios 
dos fãs. “A dona do 
Norte todo”, escre-
veu uma seguidora. 

EM ALTA EM BAIXA

 LAdriana Bombom fez 
doação para hospital on-
de a mãe ficou internada.

 LCátia Fonseca desaba-
fou sobre isolamento e 
criticou show de Safadão.

DONA DE 

RESTAURANTE

 LA cantora Simaria é a 
mais nova dona de um 
restaurante na Espanha. 
A cantora comprou a 
franquia do NacionSushi 
na cidade de Valência, 
terra do marido dela. O 
restaurante fica localiza-
do em um shopping de 
luxo, o Aqua Shopping 
Center. “Posso dizer que 
o espaço é lindo, acon-
chegante, serve uma co-
mida deliciosa e já está 
funcionando”, afirmou.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DA INTERNET

EMAGRECEU 

MAIS DE 10 KG
 LNo Stories do Instagram, Babu 

Santana compartilhou um pouco 
sobre seu processo de perda de pe-
so. Desde o BBB 20, o ator já ema-
greceu mais de 10 kg. “Não tente 
resolver sozinho, dieta maluca não 
resolve nada. Procure um médico. 
Se você não pode pagar um perso-
nal, você pode ir à praia caminhar. 
Se exercita! Não é só para emagre-
cer. É para melhorar as funções do 
corpo e aliviar o estresse.”

RAUL GIL 

RECEBE ALTA 

 LO apresentador Raul 
Gil, de 82 anos, recebeu 
alta ontem, após ter sido 
internado no Hospital 
Albert Einstein, em São 
Paulo, para tratar uma 
diverticulite, no sábado. 
“A gente vai ficando ve-
lho e as doenças chegam 
(risos). Já estou indo em-
bora. Tive uma inflama-
ção no intestino, mas já 
tomei uma farmácia de 
antibióticos”, disse Raul 
ao site Na Telinha.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

17h55. Globo: Roney conta para Key-
la sobre Gabriel. Lica insinua para Clara 
que está gostando de alguém. Benê 
se preocupa por ter descoberto uma 
afinidade com Juca e Guto ao mesmo 
tempo. Jota questiona Ellen.

19h40. Globo: Leozinho acalma Fe-
dora, que tem um pesadelo. Carmela 
inventa para Shirlei que todos falam 
mal dela. Leozinho discute com Agilson. 
Teodora arma para Aparício e expulsa 
o marido de casa. Rebeca é demitida.

21h. SBT: Cintia conversa com Ar-
mando pelo computador. O rapaz 
comunica à diretora que os homens 
encontraram Cícero e o levaram para 
longe. As meninas escolhem o me-
lhor vestido para Mili sair com Duda.

18h25. Globo: Cassiano discute com 
Alberto, que não esboça reação. Alberto 
presta queixa contra Cassiano. Natália 
comenta com Juliano sobre sua possível 
gravidez. Cassiano comemora a nova 
certidão de Samuca, com seu nome.

21h. Record: Ramiro diz que é bom 
ficar de olho em Miguel. Poderosa 
fica mexida com a visita de Miguel. 
Donatella se irrita ao saber que seu 
avô vai trabalhar na Brás. Ramiro se 
recusa a atender Donatella.

21h40. Globo: Bibi volta para casa 
após incendiar o restaurante. Jeiza e Ri-
tinha se desafiam dançando carimbó. 
Dantas é alertado sobre o incêndio no 
restaurante e Aurora desconfia de Bibi. 
Cibele e Shirley armam para Ruy.

 L POR CAUSA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Reprise na TV
Globo não gravará especial do Rei e exibirá show antigo

O 
tradicional especial de fim 
de ano do Roberto Carlos 
na Globo não será como de 

costume. Por causa da pandemia 
do coronavírus, a emissora deci-
diu não produzir uma apresenta-
ção inédita do cantor e exibirá a re-
prise de um show antigo do Rei.

Roberto Carlos — Emoções em 
Jerusalém terá sua primeira reexi-
bição na TV desde 2011. O show, 
que foi capturado em 3D e teve di-
reção artística de Jayme Monjar-
dim, chegou a ser exibido nos ci-
nemas no ano passado.

Em 2019, a Globo também 
não produziu um especial ex-
clusivo e inédito com Roberto 
Carlos. Na ocasião, foram exi-
bidos os melhores momentos 
dos shows da turnê que o can-
tor fez no exterior, com apre-
sentações nos Estados Unidos e 
na Europa, comemorando seus 
60 anos de carreira.

Roberto Carlos terá show feito em Jerusalém exibido no fim do ano

CAIO GIRARDI / DIVULGAÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Daria tudo que sei pela metade do que ignoro.” 

(René Descartes)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LTerá equilíbrio entre corpo e 
mente. Os astros favorecem o 
trabalho, incentive seus par-
ceiros e colegas a colaborar 
com você em novas ideias. 
Bom momento no amor.
Números da sorte: 29, 83 e 56.

 LSuas iniciativas começarão a 
dar resultados. Deve concluir 
negócios que vão render uma 
grana para equilibrar as finan-
ças. Dê atenção à saúde. Evite 
ter dores de cabeça com o par.
Números da sorte: 75, 66 e 39.

 LAproveite as energias astrais 
para analisar seus planos e cor-
rigir falhas pessoais e do tra-
balho. Em casa, deverá tomar 
uma decisão importante, não 
se omita. Tudo vai acabar bem.
Números da sorte: 13, 22 e 04.

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

 LUm período de reestrutura-
ção está chegando na sua vida, 
seja no ambiente profissional, 
familiar ou íntimo. Não fuja 
das decisões. Coloque fim em 
um problema de saúde!
Números da sorte: 14, 05 e 86.

 LPode ter que enfrentar um 
grande obstáculo na carreira 
profissional. Os astros incen-
tivam a elaboração de novos 
projetos. Esclareça um mal-en-
tendido que teve com seu par.
Números da sorte: 78, 60 e 69.

 LO dia promete ser agitado, 
tente se organizar. Se está 
pensando em mudar de em-
prego ou modificar os rumos 
da carreira, canalize sua ener-
gia para realizar seu desejo.
Números da sorte: 97, 52 e 16.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LOs seus projetos vão começar 
a dar resultado. Trabalho em 
equipe está favorecido, procu-
re se unir com colegas no ser-
viço. Poderá receber elogios, 
inclusive no ambiente familiar.
Números da sorte: 91, 82 e 73.

 LTerá equilíbrio emocional 
para cumprir as tarefas pro-
postas. Aproveite o bom mo-
mento para solucionar alguma 
pendência financeira. Confie 
no seu poder de sedução!
Números da sorte: 53, 08 e 35.

 LVocê conseguirá finalmente 
ter sucesso por seu esforço e 
terá recompensas por seu em-
penho. Por outro lado, deve 
pensar em novas maneiras de 
lucrar. Tenha confiança no par.
Números da sorte: 56, 74 e 83.

SÃO ROQUE GONZÁLEZ 
Nascido em Assunção, no Paraguai, 
em 1576, Roque González estudou 
com os padres jesuítas, que muito o 
ajudaram a desenvolver seus dotes 
humanos e espirituais. Tornou-se 
sacerdote aos 22 anos e foi traba-
lhar em uma aldeia carente. Com 
33 anos, entrou para a Companhia 
de Jesus e, junto com outros mis-
sionários, foi atuar em terras indí-
genas. Morreu atacado por índios 
de uma tribo que era contrária a 
ele. Está entre os três primeiros 
mártires sul-americanos a serem 
canonizados, junto com Afonso 
Rodríguez e João del Castillo.

SANTO DO DIA

APRENDIZADO
Joãozinho vai fazer uma pesca-
ria com o pai e fica muito curio-
so para saber algumas coisas. 
Então, decide perguntar:
— Pai, como é que os peixes res-
piram debaixo d’água?
— Não sei, meu filho!

Pouco depois, surge uma nova 
dúvida e Joãozinho pergunta 
para o pai novamente:
— Pai, por que os barcos não 
afundam?
— Não sei, meu filho!
Pouco depois:
— Pai, por que o céu é azul?

— Isso eu também não sei te 
dizer, meu filho.
— Pai, você não se incomoda de 
eu ficar fazendo essas pergun-
tas, não é?
— Claro que não me incomodo, 
meu filho! Se você não pergun-
tar, nunca vai aprender nada!

CONFIANÇA
O homem chega em casa com 
uma mala cheia de dinheiro e 
começa a dar instruções para 
a esposa:
— Tire a blusa.
A mulher tira a blusa.
— Tire a saia.

A mulher tira a saia.
— Tire a calcinha e o sutiã.
A mulher tira a calcinha e o su-
tiã. E por fim, o marido diz:
— Pronto, agora, sim, pode 
me ajudar a contar todo esse 
dinheiro. Ainda não confio 
em você.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá.
MENSAGEM:
Obatalá nos traz a felicidade 
e a vida. A criatividade estará 
em alta na sua vida. Momen-
to bem especial para falar e 
ensinar, colocar coisas e pes-
soas nos seus devidos luga-
res. Organização em todos 
os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Êpa Babà.
COR:
Branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para trazer vida e força para 
você, tome durante sete sá-
bados banho de água de 
coco verde da cabeça aos 
pés, pedindo força, energia 
e vida longa.

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

 LA Lua ajudará a revisar os 
seus objetivos para adaptá
-los à nova realidade. Bom dia 
para buscar o equilíbrio entre 
o lado emocional e o racional. 
Evite desentendimentos.
Números da sorte: 98, 26 e 53.

 LDia excelente para concluir 
bons negócios, fechar acordos, 
parcerias e assinar contratos. 
Já os assuntos do coração vão 
enfrentar momentos tensos, 
mas tenha calma na situação.
Números da sorte: 00, 72 e 45.

 LObstáculos estão previstos 
para a vida profissional, você 
vai precisar ter equilíbrio para 
superar esse momento. Mos-
tre suas ideias para motivar 
seus colegas próximos.
Números da sorte: 91, 46 e 19.

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 19/11/2020 · MEIA HORA 19



20 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 19/11/2020



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 19/11/2020 · MEIA HORA 21


