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Fiação caída em rua 
de Botafogo

Serviço do INSS não 
funciona como devia

Péssimo serviço de 
ônibus da linha 398

Perigo constante no 
Túnel Rebouças

Correios se atrasam 
em Nova Iguaçu

Trânsito absurdo em 
estrada da ZO

 L Os fios da rede elétrica estão 
muito baixos na esquina da Rua 
Muniz Barreto, com a Rua São 
Clemente, em Botafogo. Os pas-
sageiros que desembarcam pela 
saída B do metrô e vão em direção 
ao ponto de ônibus precisam ter 
cuidado para desviar da fiação.

 LQuem precisa utilizar o atendi-
mento 135, do INSS, sofre com o 
desserviço. Além de demorar para 
conseguir falar com o atendente, 
os contratados sempre colocam a 
culpa na pandemia. Em seguida, a 
ligação começa a chiar, falha e cai. 
Isso é revoltante!

 L Os ônibus da linha 398 (Cen-
tro—Campo Grande) circulam em 
péssimo estado de conservação, 
com pneus desgastados e sujos. 
Além de todos esses problemas, 
não cumprem o itinerário de for-
ma correta. Os motoristas mudam 
o trajeto sempre.

 L Quando vai ter policiamento no 
túnel Rebouças? Dois arrastões 
em menos de um mês é um ver-
dadeiro absurdo! A iluminação 
do túnel é muito ruim e quando 
engarrafa fica propício a arras-
tões. A população precisa de paz!

 L Os Correios estão demorando 
muito para fazer entregas em 
Nova Iguaçu. As contas chegam 
com mais dez dias de atraso e al-
gumas encomendas nem chegam, 
temos que ir a uma unidade dos 
Correios para poder buscá-las.

 L Todo dia na hora do rush a Estra-
da do Monteiro, em Campo Gran-
de, fica engarrafada. A CET-Rio 
e a Guarda Municipal precisam 
intervir no local, lá não tem nin-
guém para controlar o trânsito e 
vira um verdadeiro caos.

Luciana Nery
Por e-mail

Aroldo Gomes Martins
Itaboraí

Edson Menezes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Ryan Silva
Por e-mail

Manoel Torres
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JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 58 anos e 
sou jornaleira há 30. 
Antes de ser jorna-
leira, fui bancária. 
Na minha profissão, 
gosto de atender o 
público. Moro na Ilha 
do Governador, torço 
pelo Vasco da Gama 
e, nas horas vagas, 
gosto de viajar. No 
MEIA HORA, gosto 
de ler as notícias em 
geral.

MARIA DA GLÓRIA 
ALVES NOVAES — 

Centro do Rio

VALDINEI 
OLIVEI-
RA BAPTIS-
TA  
tem atual-
mente 34 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 25 
de junho de 
2004, no Gradim (São Gonçalo), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Carro com cinco funcionários da Pennant Serviços Marítimos perdeu o controle e caiu na Baía de Guanabara

REPRODUÇÃO

Carro cai e mata 4
Funcionários de empresa marítima morrem em tragédia na Baía de Guanabara

 L ACIDENTE OU NEGLIGÊNCIA?

U
m carro que transporta-
va cinco funcionários da 
empresa Pennant Serviços 

Marítimos caiu na Baía de Guana-
bara, após o motorista perder a di-
reção do veículo, por volta das 21h 
na última quarta-feira. Segundo 
testemunhas, o automóvel já apre-
sentava problemas e estava desli-
gando a todo momento. O moto-
rista teria tentado travar o carro, 
que não respondeu ao comando. 
Denilson Cruz, 53 anos, Rogério 
Sacramento, 48, Luiz Silva, 40, e 
Paulo Almeida, 34, morreram no 
local. Um dos funcionários con-
seguiu abrir a porta do carro antes 
que atingisse a água e se agarrou 
na mureta.

O acidente aconteceu na Ave-
nida Rodrigues Alves, atrás do 
Armazém 11. O Corpo de Bom-
beiros foi acionado às 21h20. Por 
volta das 23h15, o veículo foi en-
contrado na Baía de Guanabara. 
Os bombeiros retiraram o corpo 
de Denilson Cruz, última vítima, 
à 0h40. Todos os corpos foram en-
caminhados ao IML.

Na manhã de ontem, paren-
tes das quatro vítimas do aciden-
te compareceram ao IML e acusa-
ram a empresa Pennant Serviços 
Marítimos por negligência com a 
segurança dos funcionários e des-
caso com a tragédia.

“Não foi a primeira vez. Já te-
ve outros acidentes lá que eu sei, 
acidentes que as pessoas não ficam 
sabendo, porque não tem fiscali-
zação de técnico de segurança lá, 
não adianta, como que eles fazem 
obra na beira daquele cais sem fis-
calização. ‘Tava’ anunciado que ia 
morrer gente ali dentro”, contou 
Ana Paula Sacramento, esposa de 
Rogério Sacramento, uma das ví-
timas da tragédia.

O caso está sendo investigado 
pela 4ª DP (Praça da República).

 LParentes das quatro vítimas com-
pareceram ao IML, na manhã de 
ontem, e acusaram a empresa Pen-
nant Serviços Marítimos por ne-
gligência com a segurança dos 
funcionários e descaso com a tra-
gédia. Familiares ficaram saben-
do da tragédia através do grupo de 
WhatsApp e reportagem na tele-
visão. “Só quero que seja apurado 
se a segurança de trabalho estava 
ciente da obra, se a obra estava si-
nalizada, se o carro tinha condi-
ções de andar naquela lama. Eles 
sabiam completamente que podia 
a qualquer momento acontecer 
um acidente”, disse Ana Paula Sa-
cramento, esposa de Rogério Sa-
cramento, uma das vítimas.

WhatsApp e 
televisão

 LDenilson Cruz, que trabalha-
va há sete anos na empresa, era 
casado e tinha três filhos, duas 
meninas e um rapaz. 

Luiz Silva deixa cinco fi-
lhos. “Nunca foi de faltar o tra-
balho. Era um rapaz amoroso 
com todo mundo”, contou em 
lágrimas o pai de Luiz, Sebas-
tião José da Silva.

O corpo de Luiz Silva, de 40 
anos, será enterrado hoje no 
Cemitério de Campo Gran-
de na capela A. O velório será 
às 13h e sepultamento às 15h. 
Até o fechamento desta edi-
ção, ainda não havia informa-
ção sobre local e data do enter-
ro das outras vítimas.

‘Era um rapaz 
amoroso’

 LDe acordo com familiares das 
quatro vítimas, a Pennant es-
tá sendo denunciada por outros 
funcionários devido a irregulari-
dades trabalhistas. “A empresa es-
tá toda irregular, com pagamen-
to atrasado, vale-alimentação não 
foi carregado, passagem atrasada. 
Meu marido sofria humilhação 
no trabalho. Os funcionários estão 

sendo coagidos lá dentro, eles não 
podem reclamar”, desabafou Ca-
roline Silva, esposa de Luiz Silva, 
um dos quatro funcionários que 
morreram no acidente.

Ainda segundo denúncia de 
funcionários, o veículo já esta-
va apresentando problemas e o 
motorista não era contratado 
da companhia.

“O motorista não era da em-
presa. A empresa estava sem 
motorista. Era uma tragédia 
anunciada, a qualquer hora is-
so ia acontecer”, disse Caroline, 
contando que eles foram cha-
mados para bater ponto às 19h e 
às 20h30 já estavam sendo libe-
rados. As denúncias ainda não 
foram confirmadas pela polícia.

‘O motorista não era contratado da empresa’
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Terras de túmulos 
são despejadas
Pessoas sofrem com odor e risco de contaminação

 L AO LADO DO CEMITÉRIO DE CAMPO GRANDE

C
rianças e adolescentes 
que utilizam o campo de 
futebol ao lado do Cemi-

tério de Campo Grande, na Zo-
na Oeste do Rio, para brincar 
de bola ou soltar pipa, têm que 
dividir o gramado com morros 
macabros, risco de contamina-
ção e odor. Desde que o cemité-
rio entrou em obras, a terra es-
cavada de túmulos antigos está 
sendo despejada em uma área 
externa ao terreno.

Moradores da comunidade 
conhecida como “Favelinha 
das Almas”, vizinha ao cemité-
rio, ficam expostos à terra com 
matéria orgânica como ossos e 
pele. A situação na unidade da 
Avenida Cesário de Melo, uma 
das principais de Campo Gran-
de, já se prolonga por meses.

A sede do Regimento de Polí-
cia Montada (RPMont) e o 40º 
BPM (Campo Grande) ficam a 
cerca de 1 km do local. Um mo-
rador que pediu para não ser 
identificado diz que parte de 
uma área que era desfrutada pe-
la comunidade foi cercada com 
ferros, e foi instalado um por-
tão. O acesso a esta área ficou, 
assim, limitado à empresas de 
obras e caminhões.

O ferro usado neste cercado 
é do mesmo material encon-
trado na cercania do curral do 
quartel, onde ficam os cavalos 
da polícia montada, que tam-
bém fica na área.

Segundo a Subsecretaria de 
Conservação, a administração 
do cemitério já foi notificada 
para fazer a imediata retirada 
do material da parte externa 
do terreno e a manter a área da 
calçada limpa para a passagem 
dos transeuntes. 

Terra escavada de túmulos antigos é despejada fora do cemitério

ARQUIVO PESSOAL

 LNos morros de terra, que fi-
cam na área externa do cemi-
tério, vizinhos se deparam com 
pedaços de ossos, crânios, cru-
cifixos, mármore e pedaços de 
túmulos, entre outros detritos. 
O odor é forte e o temor pe-
la contaminação por doenças, 
como a Covid-19, é enorme.

“Às vezes, há até pedaços de 

corpos, mas os coveiros reco-
lhem”, diz um morador.

Em um vídeo comparti-
lhado nas redes sociais é pos-
sível ver homens trabalhando 
na obra junto a um caminhão 
próximo ao monte de dejetos.

A empresa Riopax informou 
que já deu início aos serviços de 
retirada do material na área.

Pedaços de corpos e crucifixos 

O policial militar Rodrigo da 
Silva Neves, suspeito de partici-
pação na morte do contraventor 
Fernando Iggnácio, genro de Cas-
tor de Andrade, será afastado das 
atividades operacionais, passando 
a prestar serviços administrativos. 
O agente é considerado foragido 
e o Portal dos Procurados divul-
gou a foto dele. Iggnácio foi assas-
sinado no último dia 10, no esta-
cionamento de um heliporto, no 
Recreio, Zona Oeste do Rio. 

O cabo Rodrigo irá responder 
a um Conselho de Revisão Disci-
plinar, que poderá resultar em In-
quérito Policial Militar (IPM). A 
Corregedoria Geral da Corpora-
ção está acompanhando o inqué-
rito policial na Delegacia de Ho-
micídios na Capital (DHC). 

Lotado no 5º BPM (Praça da 
Harmonia), o agente ingressou 
na PM em 2013 e já foi denuncia-
do no ano passado por agredir a 
namorada. “Ele não estava sendo 
investigado. Não tinha nenhuma 
acusação contra ele. O único an-
tecedente dele foi violência do-
méstica”, disse o delegado Moysés 

Policial suspeito 
é afastado dos 
trabalhos na rua
Cabo foragido irá responder a um 

Conselho de Revisão Disciplinar

 L MORTE DE BICHEIRO

Rodrigo da Silva Neves: foragido

REPRODUÇÃO

Santanna, titular da Delegacia de 
Homicídios da Capital e respon-
sável pelas investigações. 

A Polícia Civil encontrou nes-
ta semana quatro fuzis na casa da 
namorada dele, dois deles possi-
velmente usados na execução de 
Iggnácio. Ela foi ouvida pela po-
lícia na quarta.

 LPara a Polícia Civil, quatro 
pessoas - um motorista e três 
atiradores - são responsáveis 
pelo assassinato do contra-
ventor. Fernando Iggnácio foi 
atingido por vários disparos de 
fuzil calibre 7.62.

Os disparos foram efetua-
dos de uma distância de cinco 
metros. Ele e a mulher volta-

vam de Angra dos Reis, na Cos-
ta Verde, de helicóptero.

A polícia analisou as ima-
gens das câmeras de seguran-
ça e conseguiram identificar o 
destino final do veículo usado 
pelos suspeitos, em um condo-
mínio em Campo Grande, Zo-
na Oeste, a 40 km de distância 
do local do crime.

Destino final foi Campo Grande
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POLÍCIA

Motorista é baleado 
durante arrastão 
Vítima estava com filho, cunhada e criança no carro

 L EM SÃO GONÇALO

U
m motor is ta  de  55 
anos foi baleado no 
pescoço ao passar no 

meio de um arrastão em São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio, na noite de 
quarta-feira. De acordo com 
a Polícia Militar, o crime 
ocorreu por volta das 20h, 
na Praça Chico Mendes, no 
bairro Raul Veiga.

A Polícia Militar infor-
mou que o homem estava 
de carro, acompanhado do 
filho, da cunhada e de uma 
criança de 11 anos. Ao pas-
sar pela região, ele teria se 
assustado com a ação dos 
bandidos e acabou dando 
ré no veículo.

A vítima foi socorrida e 
levada para o Hospital Es-
tadual Alberto Torres, no 
bairro Colubandê, também 

em São Gonçalo. Até o fe-
chamento desta edição, não 
havia informações sobre seu 
estado de saúde. 

A PM reforçou o policia-
mento na região e conseguiu 
prender em flagrante um 

dos homens que participa-
ram do arrastão. Um segun-
do suspeito conseguiu fugir 
em um carro roubado. A 
ocorrência foi registrada na 
74ª DP (Alcântara). Carro roubado usado pelos criminosos foi recuperado

REPRODUÇÃO

Noite de medo na Zona Sul
Motociclista é baleado em assalto na Glória. Tiroteio fecha Túnel Santa Bárbara

 L DOIS PRESOS

Um motociclista foi balea-
do em uma tentativa de assal-
to na Rua do Russel, na Glória, 
na Zona Sul do Rio, na noite de 
quarta-feira. A vítima foi leva-
da para o Hospital Municipal 
Souza Aguiar, no Centro. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, Marcelo Morato, de 26 
anos, estava em estado grave. 
Na manhã de ontem, a Secre-
taria Municipal de Saúde in-

formou que ele passou por ci-
rurgia, está em recuperação e o 
quadro de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o 2º BPM (Botafogo) foi ao 
local e confirmou a tentativa de 
assalto. Ainda segundo a PM, os 
suspeitos estariam em duas mo-
tocicletas e conseguiram fugi-
ram. A ocorrência foi registrada 
na 9ª DP (Catete).

Também na noite de quarta-

feira, uma perseguição terminou 
em troca de tiros e com duas pes-
soas presas no Túnel Santa Bár-
bara, em Laranjeiras, na Zona Sul. 
Pessoas que passavam pelo local 
relataram um tiroteio na galeria  
sentido Catumbi do túnel, que 
precisou ser fechado. 

De acordo com a Polícia Mili-
tar, policiais do 2º BPM (Botafo-
go) foram acionados por conta de 
suspeitos que cometiam roubos 

em Laranjeiras. Os PMs fizeram 
um cerco na região e, quando os 
suspeitos tentaram fugir pelo Tú-
nel Santa Bárbara, houve perse-
guição e troca de tiros.

O motorista do carro roubado 
perdeu a direção e colidiu no in-
terior do túnel. Os dois bandidos 
foram presos. A PM apreendeu 
dois revólveres, cinco celulares e 
diversos pertences que estavam 
no interior do veículo.

Operação na 
Carobinha

Miliciano 
no xilindró

 LA PM prendeu duas pes-
soas em uma operação na 
Favela da Carobinha, em 
Campo Grande, ontem. 
Segundo agentes, a ação 
aconteceu contra a milícia 
da região, que é responsá-
vel por uma série de crimes, 
incluindo homicídios e ex-
ploração ilegal de TV a ca-
bo e venda de gás. Foram 
apreendidos uma pistola 
calibre .380, carregadores e 
um radiotransmissor. Mo-
to roubada foi recuperada.

 LPoliciais da 38ª DP (Brás 
de Pina) prenderam on-
tem Rodrigo Padilha de 
Souza, o Cacau. Ele é acusa-
do de ser o chefe da milícia 
da comunidade do Quitun-
go, em Brás de Pina, na Zona 
Norte, além de suspeito de 
integrar o grupo conhecido 
como Escritório do Crime, 
uma quadrilha de milicia-
nos que atua na Zona Oes-
te. Cacau foi preso em Bon-
sucesso. Ele estava com uma 
pistola e dois carregadores. 

RAPIDINHAS...

Quadrilha 
em cana

 L A Polícia Civil prendeu 
ontem integrantes de 
uma quadrilha especia-
lizada em roubo de cen-
tros de distribuição e car-
gas de eletrônicos de alto 
valor. Entre os presos es-
tá Michel da Silva Tei-
xeira, suspeito de assalto 
ao armazém da empresa 
KM Cargo, cujo depósi-
to fica no bairro Parque 
Paulista, em Caxias, em 
março. Ele foi capturado 
em Bonsucesso. 

UM BANDIDO 
FOI PRESO 
E OUTRO 

CONSEGUIU 
FUGIR
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GERAL

É baixaria que fala, né?!
Crivella xinga Doria e, depois, pede desculpas. Governador de São Paulo rebate

 L TRETA

O 
atual prefeito do Rio e 
candidato a reeleição, 
Marcelo Crivella (Re-

publicanos), xingou o go-
vernador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), em um even-
to com filiados ao seu partido 
político, na noite de quarta-
feira, na Barra da Tijuca, Zo-
na Oeste do Rio. Na gravação, 
Crivella aparece usando ter-
mos homofóbicos e palavras 
como “vagabundo”, “safado” 
e “mentiroso”. 

Uma das pessoas presen-
tes no evento registrou o mo-
mento de exaltação e o vídeo 
começou a circular nas redes 
sociais na noite de quarta-fei-
ra. Na ocasião, uma pessoa que 
estava no local falou sobre as 
organizações sociais (OS) que 
atuam na área da saúde e Cri-
vella se exaltou: “Eu entrei na 
Justiça contra esses vagabun-
dos. Tinha dinheiro pra pa-
gar aos funcionários, eles pe-
garam e pagaram fornecedor, 
que tinha que pagar dia 10 de 
dezembro. E faltou dinheiro. 
Todas essas OSs (inaudível)... 
Sabe de quem é essa OS de São 
Paulo? É do Doria. Veado! Va-
gabundo!”.

Após a repercussão do vídeo, 
Crivella usou as redes sociais pa-
ra pedir desculpas “pelos exces-

sos” e ao governador João Do-
ria. “A fala foi um momento de 
revolta pela OS reter o salário de 
médicos e enfermeiros, mesmo 
tendo recebido da prefeitura. Em 
tempos de pandemia, isso pode 
custar vidas”, afirmou. 

Em uma rede social, o go-
vernador de São Paulo comen-
tou as declarações de Crivel-

la. “Lamento que o prefeito do 
Rio de Janeiro, um pastor que 
deveria ser um exemplo, faça 
ataques, use palavrões e o pre-
conceito para se referir a um 
governador. O prefeito Crivella 
se apequena e lamentavelmen-
te encerra seu ciclo de forma 
melancólica”, escreveu Doria 
no Twitter. 

 L A pesquisa Datafolha divul-
gada ontem aponta Eduardo 
Paes (DEM) com 54% das in-
tenções de votos, contra 21% 
de Marcelo Crivella (Republi-
canos) na disputa do segundo 
turno pela Prefeitura do Rio. 
Brancos ou nulos represen-
tam 22% e não sabem, 3%. Se 
forem levados em considera-

ção apenas os votos válidos, a 
vantagem do ex-prefeito au-
menta: 71% x 29%.

O levantamento também 
perguntou aos entrevistados se 
eles estariam dispostos a mu-
dar o voto. A maioria (88%) 
disse que já está totalmente 
decidida, enquanto 12% ain-
da podem mudar.

A pesquisa, encomendada 
pela TV Globo e pelo jornal 
Folha de S. Paulo, foi realizada 
nos dias 17 e 18 de novembro e 
ouviu 1.064 eleitores da cidade. 
A margem de erro é de 3% para 
mais ou para menos e o núme-
ro de registro na Justiça Eleito-
ral é RJ-00503/2020. O nível de 
confiança é de 95%. 

Pesquisa Datafolha: Paes 71% x Crivella 29%

 LAs ofensas de Crivella a Doria 
provocaram reações em diversos 
níveis. Nas redes sociais uma in-
ternauta escreveu: “Como pode 
um homem que se diz de Deus 
agir dessa forma?”. Houve tam-
bém quem apoiasse a fala discri-
minatória do prefeito.

O secretário de Desenvolvi-
mento Regional de São Paulo, 
Marco Vinholi (PSDB), atacou o 
prefeito do Rio. “O prefeito Marce-
lo Crivella em sua fala xingando o 

governador João Doria escancara 
o pior de uma entressafra de polí-
ticos que envergonha nossa nação. 
A boa notícia é que esse ciclo está 
chegando ao fim”, declarou.

A missionária Ivaneuma Lima 
se disse constrangida ao ver o ví-
deo nas redes sociais. “A falta de de-
coro de Crivella, afinal ele repre-
senta uma parcela de evangélicos, 
faz com que as pessoas acreditem 
que todos os ‘crentes’ são desta for-
ma. Uma vergonha”, afirmou. 

Reações nas redes sociais

Crivella detonou Doria em evento do seu partido na Barra

REGINALDO PIMENTA DIVULGAÇÃO 
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O racismo nas 
favelas do Rio

Crias apontam preconceito nas periferias

C
om mais de 1,3 mil fa-
velas em todo o estado, 
o Rio tem mais de 2 mi-

lhões de moradores em comu-
nidades, com mais de 1,3 mi-
lhão sendo negros. Mas apesar 
da maioridade em número, is-
so não representa condições 
melhores para essa população. 

“Em um espaço onde fal-
ta tudo, a gente já tem a ex-

periência da desigualdade 
desde o nascimento”, obser-
va Thais Ferreira, de 37 anos, 
cria do Morro do Sapê, em 
Vaz Lobo, e vereadora eleita 
pelo Psol na capital.

Mulher com mais votos 
nas eleições deste ano na cida-
de, Tainá de Paula (PT), de 32 
anos, vê nas drogas uma das 
principais desigualdades pa-
ra a população negra das fa-
velas. “O uso de álcool e droga 
é maior entre os negros e isso 

se dá pela dificuldade de cons-
trução de um futuro”, destaca a 
cria da comunidade do Lotea-
mento, na Praça Seca.

Primeira vereadora transe-
xual eleita de Niterói, Benny 
Briolly (Psol), de 29 anos, la-
menta que as comunidades se-
jam os lugares onde as políticas 
públicas não chegam. “Aqui em 
Niterói temos uma das especu-
lações imobiliárias mais caras 
do país”, critica a cria do Mor-
ro da Penha.

 L Cria do Morro dos Macacos, 
em Vila Isabel, Vitor Bernar-
do enxerga nos números de 
homicídios e de encarcera-
mento da população negra as 
maiores evidências no racis-
mo estrutural da nossa socie-
dade. “A gente precisa de po-

líticas públicas normativas. 
Nós pecamos muito por dis-
putar a juventude com o cri-
me organizado”, critica.

Do Morro do Turano, no 
Rio Comprido, Evandro Ma-
chado acredita que estejamos 
passando por um momento 

delicado sobre os direitos hu-
manos no país. “Para a gente 
que vive na favela, é realmente 
muito difícil ainda. Com a visi-
bilidade que algumas questões 
estão tendo, as pessoas estão 
tomando um pouco mais de 
cuidado com o racismo”, avalia.

‘A gente precisa de políticas públicas normativas’

“É importante 
a gente ter 

uma legislação 
racializada 

sobre o primeiro 
emprego”

“Quero criar uma 
estrutura que 
possa acolher 
e encaminhar 

vítimas de 
violência 

doméstica”

“Nossos 
jovens crescem 
dentro de uma 
desigualdade 

muito grande e 
os perdemos”

“Vamos ter 
um centro de 
acolhida da 
diversidade 

para que 
todos tenham 

autonomia para 
discutir suas 
demandas”

“Se valorizassem 
mais os nossos 

projetos na 
área da cultura, 
iriam nos ajudar 

e muito a nos 
unirmos cada 

vez mais como 
pessoas”

TAINÁ DE PAULA
Vereadora eleita pelo PT 

no Rio de Janeiro

THAIS FERREIRA,
Vereadora eleita pelo 
Psol no Rio de Janeiro

VITOR BERNARDO
Ativista do Morro dos 

Macacos, em Vila Isabel

MAIARA FELÍCIO
Vereadora eleita pelo PT 

em Nova Friburgo

SÉRGIO HENRIQUE
Ativista do Morro do 

Vidigal, em São Conrado

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃODANIEL DELMIRO / DIVULGAÇÃO

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com
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Quinto pior mandante
Resultado em São Januário não ajuda e mantém o Vasco colado na zona da degola

A 
chuva em São Januário, na 
noite de ontem, não inco-
modou Ricardo Sá Pinto. 

De bermuda, o português não se 
sentou um minuto sequer. Com 
problemas maiores, devido ao 
novo surto do novo coronavírus, 
o treinador perdeu a oitava pe-
ça depois de Benítez testar positi-
vo. E a criatividade do camisa 10 
fez muita falta no empate em 0 a 
0, em São Januário. Quinto pior 
mandante da Série A, o Gigante 
da Colina, 16º colocado, com 23 
pontos, deixou o Z-4, mas conti-
nua sendo assombrado de perto 
pelo fantasma da Segundona.

Reconhecido pelo histórico 
de apoio a causas sociais e raciais, 
o clube entrou em campo com a 
mensagem ‘Respeito e Igualdade’ 
na camisa enfrentar o Fortaleza, 
em alusão ao Dia da Consciência 
Negra, comemorado hoje.

Há nove jogos sem vencer co-
mo visitante, o Fortaleza se sentiu 
à vontade na Colina. A favor do 
Vasco, prevaleceu o encaixe do es-
quema com três zagueiros. Pelos 
lados, porém, a marcação de Léo 
Matos e Neto Borges não fechou 
todos os espaços.

Escalado mais adiantado, Pika-
chu fracassou na missão de mu-
niciar o apagado Talles Magno e o 
inquieto e isolado Germán Cano. 

Insatisfeito, Sá Pinto voltou do 
intervalo com o colombiano Gus-
tavo Torres no lugar de Talles e ten-
tou avançar as linhas do Vasco. O 
atacante apareceu bem em duas 
jogadas e, na melhor, parou na boa 
defesa de Felipe Alves. Com uma 
defesa milagrosa no canto esquer-
do, Fernando Miguel evitou o gol 
de Bergson. A perigosa finalização 
de Leo Gil foi a última chance real 
do Vasco, aos 34.

Ao lado de Fernando Miguel, Leo Gil foi um dos poucos destaques do Vasco no empate com o Fortaleza

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Fernando Miguel; Werley, Marcelo Alves e 
Ricardo Graça; Léo Matos (Cayo Tenório), 
Andrey, Léo Gil (Marcos Júnior), Yago Pika-
chu (Vinícius) e Neto Borges; Talles Magno 
(Gustavo Torres) e Cano. Técnico: Sá Pinto

Felipe Alves; Tinga, Jackson, Bruno Melo 
e Carlinhos; Juninho, Ronald (Derley) e 
Marlon (igor Torres); Romarinho (Vázquez), 
David (Wanderson) e Wellington Paulista 
(Bergson). Técnico: Marcelo Chamusca

Local: São Januário 
Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) 
Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS) 
Cartões amarelos: Léo Matos (vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, do-
mingo, contra o São Paulo) e Marcelo Alves 

VASCO 0 FORTALEZA 0
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Três desfalques certos
Gabigol, Pedro e Filipe Luís não voltam ao Flamengo amanhã, contra o Coxa

 L MACHUCADOS

A 
Copa do Brasil é passado 
no Flamengo, que iniciou 
na tarde de ontem a pre-

paração para enfrentar o Coriti-
ba, amanhã, às 19h, no Maracanã, 
pelo Brasileirão. Os atacantes Ga-
bigol e Pedro, assim como o late-
ral-esquerdo Filipe Luís, que se re-
cuperam de lesões musculares, são 
desfalques. O trio é dúvida para o 
duelo com o Racing, terça-feira, na 
Argentina, pelo jogo de ida das oi-
tavas de final da Libertadores.

Gabigol acusou o problema na 
coxa direita durante o empate em 
1 a 1 com o Atlético-GO, sábado, 
e desde então faz tratamento in-
tensivo. Filipe Luís está no depar-
tamento médico desde o dia 8, 
quando sentiu a contusão na co-
xa direita, e vive a mesma situação. 
Já Pedro teve o problema também 
na coxa direita quando estava ser-
vindo à Seleção Brasileira.

O caso dos três é menos grave 
se for comparar com o problema 
de Rodrigo Caio. O zagueiro se re-
cupera de uma contusão na pan-
turrilha direita, está descartado 
do jogo contra o Racing e é dúvi-
da na partida da volta com os ar-
gentinos, no dia 1º de dezembro, 
no Maracanã.

Por outro lado, o meia Diego, 

entregue à preparação física após 
se recuperar de uma lesão na coxa, 
tem boas chances de ser relaciona-
do para a partida contra o Coxa. A 
comissão técnica de Rogério Ceni 
deve bater o martelo para o retor-
no do camisa 10 no treino de hoje.

A última vitória do Flamen-
go pelo Brasileirão foi no dia 18 
de outubro, sobre o Corinthians, 
por 5 a 1. De lá pra cá, foram duas 

derrotas (São Paulo 4 a 1 e Atlético 
Mineiro 4 a 0) e dois empates (In-
ter 2 a 2 e Atlético-GO 1 a 1).

A pressão aumentou após a eli-
minação para o São Paulo na Co-
pa do Brasil, tanto que cerca de 200 
torcedores foram ao Aeroporto do 
Galeão para aguardar o desembar-
que da delegação do clube carioca. 
No entanto, a comissão técnica e 
os jogadores saíram pelo termi-
nal de cargas, fugindo do protesto. Gabigol corre contra o tempo para enfrentar o Racing, terça-feira

MARCELO CORTES/FLAMENGO

DELEGAÇÃO 
DRIBLA O 

PROTESTO DOS 
TORCEDORES 
NO GALEÃO

 LAo comentar a derrota de 3 a 0 e 
a eliminação diante do São Paulo, 
o técnico Rogério Ceni afirmou 
que o jogo do Morumbi foi seme-
lhante ao do Maracanã na semana 
passada. “O Flamengo dominou 
o primeiro tempo e teve oportu-
nidades. Infelizmente o momen-
to faz com que a bola passe próxi-
ma do gol e não entre. Na primeira 
oportunidade do São Paulo, saiu o 
gol. Aí entra o lado psicológico que 
acaba atrapalhando todo o esfor-

ço. Aí tem o desgaste, tudo que te-
mos enfrentado”, afirmou.

Sobre as próximas partidas, 
principalmente a de ida das oita-
vas da Libertadores, Ceni mos-
trou preocupação com o psico-
lógico da equipe. “Não só tem 
como recuperar o elenco para 
a Libertadores, como faremos. 
Mas o maior problema está na 
cabeça. Precisamos recuperar is-
so. Sofremos dois gols parecidos 
e o time sente muito”, disse.

Ruim da cabeça, doente do pé

 LCom a contusão de Thiago Maia, 
que só volta em 2021 após sofrer 
uma lesão ligamentar no joelho 
esquerdo, torcedores do Flamen-
go pediram a contratação de um 
jogador para repor a ausência do 
camisa 33 rubro-negro. Um dos 
nomes citados foi o do brasilei-
ro Danilo Barbosa, cria do Vasco 
e atualmente no Nice, da França.

O nome de Danilo Barbosa já 
havia sido sondado pelo Flamen-
go em outras oportunidades, mas 
não passou disso. Outros clubes 
brasileiros demonstraram, recen-
temente, interesse na contratação 
do volante. O Palmeiras, em janei-
ro deste ano, e o Red Bull Bragan-
tino, na última janela de transfe-
rências. O Massa Bruta, inclusive, 
fez uma proposta que mexeu com 
o jogador: uma boa base salarial e 
contrato de cinco temporadas.

Danilo tem contrato com o 
Nice até junho de 2023. Além da 
equipe francesa e do Vasco, o vo-
lante já passou por, Braga e Benfi-
ca, de Portugal, Valencia, da Espa-
nha, e Standard Liège, da Bélgica.

Ex-vascaíno 
está na mira

 LNas últimas semanas, o Flamen-
go encarou o São Paulo três vezes 
e perdeu todas. Ontem, o craque 
são-paulino Daniel Alves usou o 
Stories do Instagram para falar 
sobre o duelo à parte com o meia 
rubro-negro Gerson: “Alto nível 
de competição e máximo respei-
to sempre”.

Os dois promoveram disputas 
firmes, com duras faltas e alguns 
desentendimentos. No último jo-
go, Gerson acertou um chute, sem 

intenção, no rosto de Dani, que 
caiu no gramado. Automatica-
mente, o meia foi pedir desculpas.

O que também deu o que 
falar foi a aglomeração de tor-
cedores do São Paulo nos ar-
redores do Morumbi antes da 
partida contra o Flamengo. No 
programa ‘Os Donos da Bola’ 
de ontem, o ex-jogador Ne-
to, que já teve Covid-19, dis-
cordou da atitude dos torce-
dores tricolores. “Todas essas 

pessoas podem levar a Covid 
para a mamãe, para o papai. 
No futebol, o que nós estamos 
vendo é o absurdo do absurdo 
do absurdo. A gente não pode 
concordar com uma coisa des-
sa, independente do resultado. 
(...) A gente não pode achar 
que isso é normal”.

As semifinais da Copa do 
Brasil entre São Paulo e Grê-
mio serão disputadas em de-
zembro, nos dias 23 e 30.

Daniel Alves manda recado ao meia Gerson
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Treinador interino quer 
‘recuperar intensidade’
Emiliano vê queda no preparo físico dos jogadores alvinegros

 L BOTAFOGO

O
s sete jogos seguidos sem 
vitórias, a estreia com der-
rota de virada e a penúlti-

ma colocação no Brasileirão pa-
recem não causar preocupação 
em Emiliano Díaz, técnico inte-
rino do Botafogo enquanto o pai, 
Ramón, se recupera de cirurgia e 
não assume. O argentino está en-
cantado com a técnica do elenco e 
diz que falta apenas “recuperar a 
intensidade”.

“(O time) Está precisando re-
cuperar a intensidade. Mas esta-
mos muito confiantes no grupo, 
que demonstra essa gana de re-
verter a situação. Não tenho ne-
nhuma dúvida que eles vão tirar 
o Botafogo dessa situação”, disse 
Emiliano. “Eles têm muita con-
fiança e isso nos dá tranquilidade.”

A intensidade que Emiliano 
vê faltar, na verdade, é a queda no 
preparo físico que ele e os compa-

nheiros de comissão técnica vêm 
observando nas últimas parti-
das. Apesar da qualidade técnica, 
o Botafogo não consegue repetir 
nas etapas finais o bom futebol 
dos primeiros 45 minutos. É nis-
so que prometem focar nessa pri-
meira semana de trabalho.

“A vontade é de mudar toda a 
situação rápido. Havia muito tem-
po que não tínhamos uma equipe 
com tanta técnica. A verdade é que 

é muito bom treinar uma equipe 
assim”, elogiou. “Estamos come-
çando a recuperar a intensidade 
que queremos e passando uma 
ideia clara de jogo ao time.”

Sem condições de deixar a zona 
de rebaixamento mesmo ganhan-
do na próxima rodada, Emiliano 
espera iniciar para valer a “era 
Díaz”, domingo, diante do Forta-
leza. Uma vitória servirá de cartão 
de visitas dele e de sua comissão. Emiliano Díaz tem 38 anos

VITOR SILVA/BOTAFOGO
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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 FORTALEZA 25 21 6 7 8 20 19 1

ZONA NEUTRA
 13º CORINTHIANS 25 21 6 7 8 24 29 -5

 14º CEARÁ 24 20 6 6 8 25 30 -5

 15º ATLÉTICO-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8

 16º VASCO 23 20 6 5 9 22 26 -4

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BRAGANTINO 23 21 5 8 8 25 28 -3

 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

HOJE

 BRAGANTINO  X  BAHIA 20:00

AMANHÃ

 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 

16ª RODADA

ONTEM

 VASCO 0 X 0 FORTALEZA

16ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 CEARÁ  X  SÃO PAULO 19:15

 L NOVA ‘DODI CABEÇA’ PARA O TÉCNICO

Dodi deixa o Flu
Volante treinará separado até o fim do contrato

A 
paciência do Fluminense se 
encerrou nas negociações 
envolvendo a renovação 

do volante Dodi. Em nota oficial, 
o clube afirmou que o jogador de 
24 anos não atua mais pelo clube, 
mesmo com contrato até 31 de de-
zembro. Em reunião realizada on-
tem, o Tricolor e os empresários do 
atleta não chegaram a um acordo 
pela extensão do vínculo.

“O Fluminense já havia sido 
alertado, ainda em setembro, de 
que os empresários do jogador 
o ofereciam a diversos clubes ao 
mesmo tempo em que negocia-
vam a permanência do atleta, em 
atitude que não condiz com a ética 
que se espera de qualquer um que 
se relacione com o clube”, diz a no-
ta do clube, antes de seguir:

“A partir de hoje, Dodi não 
mais atuará pelo Fluminense e 
treinará em horário alternativo 
até o fim de seu contrato, que es-
tá previsto para 31 de dezembro 
de 2020, já que seus representan-
tes sequer acenaram com a possi-
bilidade de estender o contrato até 
o final do Campeonato Brasileiro, 
em fevereiro de 2021”, encerrou.

A repercussão foi muito ruim 
entre os torcedores. “Essa chuva é 
vocês chorando pelo Dodi? Para 
aí, galera”, postou o perfil Fred Sin-
cero, no Twitter. Já o Tropa do Flu 
atacou a diretoria: “Jogadores que 
deixaram o Fluminense sempre 
da mesma forma: Scarpa, Lucia-
no, Everaldo, Yony, Daniel, Dodi, 
Allan e Pedro. Certeza que a culpa 
sempre é do jogador? Tem muita 
coisa errada nesse clube, e já vem 
de muitos anos”.

Desfalques por Covid-19
Para o jogo de domingo, contra 

o Inter, o técnico Odair Hellmann 
ganhou outros problemas para es-
calar o time. Na tarde de ontem, o 
clube informou que o lateral-es-
querdo Egídio, o zagueiro Nino e 
o meia uruguaio Michel Araújo 
testaram positivo para a Covid-19.

O volante Dodi, de 24 anos, não renovou contrato com o Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

 LTitular do time de Odair Hell-
mann nas últimas 10 partidas, 
o lateral-direito Igor Julião foi 
baixa nos treinamentos do Flu-
minense desde a reapresenta-
ção de terça-feira. O jogador 
sentiu um desconforto muscu-
lar e foi poupado das atividades 
nos últimos dias. A princípio, 
o jogador não preocupa para o 
duelo com o Inter.

Caso Julião não tenha con-
dições de atuar, a tendência é 

que Odair utilize novamente o 
jovem Calegari. Ele vinha sen-
do o titular, mas testou positi-
vo para Covid-19 e desde então 
perdeu a vaga.

Para esta partida, o Time de 
Guerreiros terá Yago Felipe de 
volta. Por outro lado, não po-
derá contar com Fred, com 
entorse no tornozelo direito, 
e Fernando Pacheco, com Co-
vid-19, assim como Egídio, Ni-
no e Michel Araújo.

Igor Julião é poupado de treinos
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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.
 
ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência e 
rapidez. Ligue já! Consulta Grá-
tis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel: 
99161-9013 - 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.
 

OPERADORA CAIXA V/TEXTO
Casa do Biscoito contrata Re-
positor e operadora de caixa. 
Comparecer com Curriculo na 
Rua São Januario, 28,  Rua ura-
nos 1.047- Ramos
 

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
 

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 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.

 

BABI V/TEXTO
Bela da tarde, branquinha, 
1,70m, atendo Barra, homens 
mais velhos. Massagem eróti-
ca tailandesa. combinar preço. 
WhatsApp T.21 96643-4858.

 

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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A GATA DA HORA

abusou do direito de ser maravilhosa, en-

cantadora e sexy. Que mulherão é esse, Brasil! Além de suas 

tatuagens, a musa é apaixonada pelo Vascão, pelo mar e por 

cachoeiras. No Instagram, onde ela arrebata incontáveis 

corações, você a encontra como @claricecorcino. Corre lá!

CLARICE CORCINO

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

MOTTA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO

 LO zagueiro David Luiz, de 
33 anos, chegou às vias de fa-
to com o meio-campista Da-
ni Ceballos, de 24, durante 
o treino do Arsenal, da In-
glaterra. O brasileiro teria 
acertado um soco no rosto 
do espanhol, que deixou a 
atividade com o nariz san-
grando, segundo o portal 
inglês The Athletic. A con-
fusão aconteceu na semana 
passada e foi descoberta on-
tem. Após o incidente, David 
Luiz e Ceballos tiveram uma 
longa conversa com o técni-
co espanhol Mikel Arteta e 
pediram desculpa pelo mau 
exemplo. O paulista David 
Luiz ficou marcado pela de-
sastrosa atuação da Seleção 
Brasileira na goleada por 7 a 
1 imposta pela Alemanha na 
semifinal da Copa do Mun-
do de 2014, no Brasil.

David Luiz briga no treino
DIVULGAÇÃO/ARSENAL

e m 
transmitir o Cariocão de 
2021, previsto para feve-
reiro. A tendência é espe-
rar janeiro para começar 
as negociações. Com o di-
nheiro de novos patroci-
nadores por conta da Li-
bertadores, a emissora 
de Sílvio Santos poderá 
fazer uma boa proposta.

está curado da le-
são na coxa esquerda e de-
ve voltar ao PSG, hoje, às 17h 
(de Brasília), contra o Môna-
co, pelo Campeonato Fran-
cês. “Estou confiante de que 
ele jogará alguns minutos”, 
avisou o treinador Thomas 
Tuchel, que também deve ter 
a volta de Mbappé, recupe-
rado das dores na coxa.

 LSBT TEM INTERESSE LNEYMAR



RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 20/11/2020 · MEIA HORA 15

ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IMS TA ASB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

A decisão da Liga Inde-
pendente das Escolas de Sam-
ba (Liesa) de realizar os desfi-
les do Grupo Especial no mês 
de julho de 2021, caso exista 
vacina contra a Covid-19, foi 
o pontapé inicial para reati-
var a programação das agre-
miações. Respeitando todas 
as normas sanitárias, elas já 
podem retornar os trabalhos 
nos barracões. O espaço na 
Cidade do Samba é amplo e 
não terá aglomeração. 

Além disso, a máquina do 
Carnaval, que gera empre-
go e renda, precisa estar em 
movimento. Muitos sambis-
tas e operários da folia estão 
passando por muitas difi-
culdades financeiras.

Desde o início de março, as 
atividades estão paralisadas e 
o Carnaval precisava de uma 
orientação, como a definida 
pela Liesa, para que seja feita 
uma previsão de cada desfile. 

A partir de agora, as esco-
las podem lançar sinopses, 
fazer eliminatórias de samba 
e até realizar o sorteio da or-
dem dos desfiles — a Man-
gueira é a única que ainda 
não lançou enredo.

Não é irresponsabilidade 
e, sim, preocupação com a 
vida de milhares de pessoas 
que dependem das esco-
las de samba. Obviamente, 
sem vacina, não haverá ne-
nhum desfile. O Carnaval é 
festa cultural e social.

COM SEGURANÇA SANITÁRIA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ACADEMIA 
DO SAMBA

 LO Salgueiro lança a ex-
posição virtual Sal60: 
uma Revolução em Ver-
melho, Branco e Negro 
em suas redes sociais. 
O projeto, em parceria 
com o Carnavalize, cele-
bra o período “Revolu-
ção Salgueirense”, que 
marcou para sempre a 
história da cultura cario-
ca e da arte brasileira.

FEIJOADA
 LO Tuiuti apresenta hoje, em 

feijoada na quadra, a partir 
das 13h, o carnavalesco Pau-
lo Barros. Ele desenvolverá o 
enredo Soltando os Bichos. 
Os sete sambas concorren-
tes para o próximo desfile 
também serão cantados pela 
primeira vez ao vivo.

FESTA AO VIVO
 LA quadra da União da 

Ilha sedia, com todas as 
normas sanitárias, ama-
nhã, a partir das 16h, o 
show com os intérpre-
tes das escolas de sam-
ba do Rio. Ingresso em 
ingressocerto.com.br/
vozes-do-samba

‘O IMPÉRIO SERRANO VAI VOLTAR 
A SER REFERÊNCIA NO CARNAVAL’

 L No dia da escolha do samba-enredo do Império 
Serrano para o próximo Carnaval, conversamos 
com o presidente Sandro Avelar.

O que representa co-
mandar o Império Serrano? 
“É poder dar continuidade ao 
legado do meu avô, Zacharias 
Avelar, e em honra ao meu pai, 
Sidney Avelar, grande responsá-
vel para que eu me tornasse um 
imperiano. É poder contribuir 
para o resgate dessa escola que é 
referência do Carnaval do Rio”.

 
O que esperar do Império 
se tiver Carnaval em julho 
ou em 2022?

“Estamos trabalhando fir-
mes, independente da data do 
Carnaval e, caso fosse em feve-

DIVULGAÇÃO / SITE CARNAVALESCO

reiro, estaríamos prontos 
e com uma escola gran-
diosa. Tenho certeza 
que nossa comuni-
dade vai se orgulhar 
quando ouvir o toque 
do agogô da Sinfôni-
ca anunciando o iní-
cio do desfile”.

 
O que sonha para o fu-
turo da escolas se pensar 
não apenas em 2021, mas em 
longo prazo?

“O Império Serrano vai voltar a ser 
referência no Grupo Especial e no Car-
naval como um todo. Não tenho dúvida”.

Indústria do Carnaval funciona o ano inteiro na Cidade do Samba
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

BABADINHO

 LLUIZ BACCI usou as redes sociais para contar que foi diagnos-
ticado com Covid-19. O apresentador esteve ontem no Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou exames, que detec-
taram a doença. Bacci, que ficará temporariamente afastado do 
Cidade Alerta, está assintomático e isolado em casa.

EM ALTA EM BAIXA

 LA atriz Isis Valverde ce-
lebrou 2 anos de Rael: 
“Minha luz”.

 LMárcia Fellipe fez cam-
panha por Amapá em fo-
to de treino e foi criticada.

‘TRABALHO LINDO 
QUE NOS UNE’

 LLuan Santana e Giulia Be se 
pronunciaram após a notícia 
de que os dois estavam ten-
do um affair começar a cir-
cular. No Instagram, o cantor 
respondeu uma publicação 
na qual Hugo Gloss comen-
tava os rumores de namo-
ro. “Huguito, Giulia é minha 
amiga, uma menina talen-
tosa, uma cantora excep-
cional e nós estamos juntos, 
sim, mas por conta de um 
trabalho lindo que nos une, 
o clipe Inesquecível”, escre-

veu. Já Giulia usou os 
Stories para falar sobre o as-
sunto. “Não existiu traição, 
não existiu dar em cima, não 
existiu talaricagem. Criamos 
uma admiração mútua e 
uma amizade”, disse.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

UMA SEREIA NAS MALDIVAS
 LJuliana Paes tem comparti-

lhado no Instagram fotos 
cada vez mais lindas nas 
Ilhas Maldivas. Ontem, 
a atriz publicou um 
clique com um biquí-
ni amarelo e escon-
dendo o rosto com 
um chapéu. “Quem 
é essa menina?”, es-
creveu ela na legen-
da da imagem. Os 
fãs, é claro, enche-
ram Ju de elogios. 

AGNEWS

EMOÇÃO NA 
HOMENAGEM

 L João Augusto, filho mais velho de Gugu 
Liberato, se emocionou durante o lança-
mento da campanha “Gugu Vive”, projeto 
que incentiva a doação de órgãos, em São 
Paulo, ontem. Na ocasião, o rapaz, de 19 
anos, falou sobre a decisão do pai. “Ele que-
rer doar os órgãos e a gente concordar com 
isso, querer fazer a vontade dele foi o que 
acalmou nossos corações. Nós estamos feli-
zes em estar aqui de realizar esse desejo tão 
nobre do meu pai quando estava vivo. Meu 
pai era uma pessoa muito generosa e isso 
não mudou depois que ele partiu.” Além de 
João Augusto, a mãe de Gugu, Dona Maria 
do Céu, as filhas gêmeas do apresentador, 
Marina e Sofia, e a irmã dele, Aparecida Li-
berato, também participaram do evento. 
“A gente quis fazer parte dessa campanha. 
Todo dia que eu pinto na minha escola, lem-
bro do meu pai”, disse Sofia. 

REPRODUÇÃO

REVELAÇÕES 
PICANTES

 LLexa contou vários segre-
dos picantes no primeiro epi-
sódio da segunda tempora-
da de Prazer Feminino, do 
GNT. “Eu crio sempre. Eu amo 
personagem. Tenho dois no-
mes, três, quatro. Tenho meu 
nome de batismo e dois que 
uso na relação sexual que são 
mais conhecidos, que é Pame-
la e agora Rubi. Então, meu 
amor, quando Rubi aparece, 
a coisa floresce. E Rubi adora 
um salto, ficar pelada. Ficar 
pelada de salto é maravilho-
so demais”, revelou a cantora.

GAROTA DO RIO NO PISCINÃO
 LDavid Brazil publicou em seu Instagram um vídeo que mostra as 

gravações do clipe de Anitta realizadas no Piscinão de Ramos, na 
terça-feira. Ao que tudo indica, o clipe faz parte do projeto Girl 
from Rio, já que, nas imagens, a cantora aparece com uma blusa 
onde está escrito “Garota do Rio”. E por falar na Poderosa, ontem, 
foi divulgado o trailer de Anitta: Made in Honório, série docu-
mental da cantora que vai estrear em 16 de dezembro na Netflix. 

REPRODUÇÃO



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Keyla incentiva Roney a 
se aproximar de Gabriel. K1 acredita nas 
falsas pistas de K2 e desconfia da supos-
ta gravidez da amiga. Noboru insiste 
para que Tina convide Anderson para 
jantar com sua família. Malu chega de 
viagem e se entende com Edgar. Das 
Dores promete ajudar Roney.

19h45. Globo: Tancinha fica com ciú-
me de Adriana. Shirlei nota Felipe e o 
reconhece como o rapaz que riu dela no 
metrô. Francesca decide tirar satisfação 
com Felipe. Adriana oferece a vaga de 
piloto para Apolo. Tancinha derruba café 
na roupa de Adriana. Beto comemora a 
contratação de Apolo.

21h. SBT: Mosca pede desculpas 
para Mili por ter atrapalhado o seu 
encontro. O garoto confessa que se-
guiu os dois até o cinema. A garota 
revela que gosta de Duda apenas 
como amigo e que não ficou com 
o mauricinho. Mosca comemora a 
notícia. Chico lê a carta de Ernestina.

18h30. Globo: Duque não consegue 
revelar para Amaralina que é seu avô. 
Ester descobre que pode perder a ONG. 
Duque conversa com Hélio sobre a mina 
de Dionísio e demonstra interesse em 
comprá-la. Cassiano leva Samuca para 
passear de avião e percebe uma pista 
clandestina durante o voo.

21h. Record: Antônio Júnior fi-
ca mexido com a visita de Oxente. 
Poderosa encontra com Miguel no 
mercadão. Leandro não deixa Fon-
seca entrar na sua casa. O advogado 
alerta Bernardo. Poderosa aceita o 
convite de Olympia para dançar no 
encerramento do clube. Donatella e 
Vânia armam contra Poderosa.

21h50. Globo: Rubinho agradece Bibi 
por tê-lo protegido, sem que Caio perce-
ba. Caio vê Eugênio com Irene. Joyce se 
preocupa com Ivana. Eugênio diz para 
Caio que está apaixonado por Irene. Bibi 
retoma seu emprego como manicure. 
Leila estranha o comportamento de 
Yuri. Zeca se incomoda com as atitudes 
de Jeiza durante seu trabalho.

‘Personagem importante 
para a história no Brasil’
Taís Araujo interpreta Marielle Franco no especial ‘Falas Negras’

 L HOJE, NA GLOBO

A 
Globo exibe hoje, às 23h, o 
especial Falas Negras, em 
homenagem ao Dia Na-

cional da Consciência Negra. A 
produção traz depoimentos de 22 
personalidades negras nacionais e 
internacionais, interpretadas por 
atores e celebridades brasileiras. 
Uma das figuras homenageadas é 
Marielle Franco, vereadora cario-
ca, ativista dos Direitos Humanos, 
nascida e criada no Complexo da 
Maré e assassinada em 2018.

Escolhida para interpretar Ma-
rielle no especial, Taís Araujo fala 
da honra e responsabilidade de dar 
luz a uma história tão importan-
te. “Eu fiquei muito emocionada 
com o convite, porque a Mariel-
le significa muito para mim, em 
muitos lugares. Eu fiquei muito 
feliz! É uma personagem impor-
tante para a história recente no 
Brasil”, destaca a atriz, que tam-
bém lamenta a perda social que o 
assassinato da vereadora represen-
tou. “Eu senti vontade de ter co-
nhecido mais a Marielle. Me deu 
esse desejo de falar: ‘Meu Deus, por 
que eu não sabia tão mais dela an-
tes da execução?’. Acho que todos 
os brasileiros mereciam conhecê
-la mais. Ela tinha tanto a dizer e 
tanto a fazer”, afirma Taís.

Idealizado por Manuela Dias, 
o especial é dirigido por Lázaro 
Ramos. Juntos em mais um pro-
jeto, Taís revela que gosta de tra-
balhar em parceria com o marido. 
“Eu adoro ser dirigida pelo Láza-
ro. Ele é um diretor muito afetuo-
so. Ao mesmo tempo, é firme. Ele 
sabe muito o que quer e consegue 
passar para o ator, potencializan-
do esse ator. O clima no set que ele 
dirige é sempre muito bom, por-
que você sente a valorização de ca-
da profissional”, elogia a atriz. 

Babu Santana interpreta o lutador Muhammad Ali

FOTOS VICTOR POLLAK / TV GLOBO

 LBabu Santana também faz 
parte do especial como o luta-
dor Muhammad Ali. “Foi de-
mais, porque Muhammad é um 
exemplo, ícone, ídolo a ser se-
guido. Quando eu era mais jo-
vem, sonhava me tornar lutador 
e ele era um dos maiores luta-

dores do mundo. Quando o vi 
falando, foi a primeira vez que 
eu vi um lutador falar daque-
le jeito. Eu me emocionei pelas 
condições em que ele se encon-
trava, as condições da luta dele 
foram muito traumáticas”, con-
ta o ator, cantor e ex-BBB.

A história de Mariel le, 
Muhammad Ali, Rosa Parks, 
Martin Luther King Jr, Mil-
ton Santos, Malcolm X, Ni-
na Simone, Nelson Mandela 
e tantas outras personalida-
des negras vão ser contadas 
no especial de hoje. 

‘Muhammad é um exemplo, ídolo a ser seguido’

Taís: ‘Ela (Marielle) tinha tanto a dizer e a fazer’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A saudade é a memória do coração.”

(Coelho Neto)

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

 LA Lua incentiva a elaboração 
de novos projetos. No empre-
go, terá disposição para atuar 
em equipe. Há sempre espaço 
para novos aprendizados, bus-
que adquirir conhecimento.
Números da sorte: 48, 03 e 93.

 LTerá vontade de passar o fim 
de semana com familiares e 
amigos, nem que seja virtual-
mente. No trabalho, o convívio 
com colegas será leve e positi-
vo, aproveite o momento.
Números da sorte: 67, 85 e 76.

 LPara que suas tarefas deem 
certo, conte com a ajuda dos 
colegas do trabalho. Se está 
em uma relação, compartilhe 
seus sonhos com o par. Terá um 
bom dia com amigos. 
Números da sorte: 23, 14 e 77.

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

 LSua capacidade de liderança 
estará em alta, tome as rédeas 
das situações. Se algo não sair 
como o planejado, vai conse-
guir analisar os detalhes para 
corrigir eventuais falhas.
Números da sorte: 60, 69 e 06.

 LA Lua incentiva a elaboração 
de planos ambiciosos e sopra 
um vento de positividade em 
sua vida, aproveite o momen-
to. Excelente dia para se envol-
ver mais em ações sociais.
Números da sorte: 34, 25 e 88.

 LVai precisar de determinação 
para levar adiante os seus pro-
jetos pessoais e profissionais. 
Não deixe que palpites de co-
legas ou parceiros façam você 
desistir dos seus sonhos.
Números da sorte: 44, 62 e 08.

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

 LSeu lado mais ousado dará 
as caras hoje, mas você deve 
ter cuidado com ações impru-
dentes e arriscadas. Pode ter 
momentos agradáveis com 
amigos, mas evite exageros.
Números da sorte: 83, 11 e 29.

 LHoje a Lua favorece o traba-
lho em equipe. Não se sobre-
carregue de tarefas para não 
sofrer com estresse. O diálo-
go e o entendimento vão fluir 
bem no relacionamento.
Números da sorte: 36, 81 e 54.

 LVocê se sentirá otimista e 
perceberá que está mais per-
to dos objetivos do que ima-
gina. Conte com colaboração 
de amigos para realizar seus 
objetivos. Cuide da saúde.
Números da sorte: 66, 12 e 93.

SANTO EDMUNDO
Coroado rei da Inglaterra no Natal 
de 855, aos 14 anos, Edmundo ficou 
conhecido por ser um nobre zeloso 
com os pobres e por ter como grande 
ambição manter a paz e assegurar 
a felicidade dos súditos. Depois de 
15 anos no poder, morreu decapita-
do, após o país ser invadido por um 
exército de bárbaros dinamarque-
ses. Edmundo, a princípio, manteve-
se sereno, confiando num tratado 
que tinha feito com os bárbaros logo 
que vieram para o seu país. Os ini-
migos exigiram que Edmundo rene-
gasse a fé cristã, mas ele se recusou 
e acabou sendo morto.

SANTO DO DIA

DEVER DE CASA
A professora pergunta para 
Joãozinho:
— Joãozinho, por que você 
não fez o dever de casa?
E ele responde:
— Ora, porque eu moro em 
apartamento, professora.

MELHOR AMIGO
Dois amigos se reencontram 
depois de alguns meses:
— Cara, é verdade que a sua 
mulher o abandonou?
— Sim, é verdade... Ela fugiu 
com o meu melhor amigo!
— Com o Fernando?

— Que Fernando o quê? 
Eu nem conheço o cara, só 
sei que agora ele é o meu 
melhor amigo.

ELOGIO
A mulher está nua, se olhan-
do no espelho do quarto de 

dormir. Ela não está feliz com 
o que vê. Então, vira para o 
marido e diz:
— Sinto-me horrível. Pareço 
velha, gorda e feia... Eu real-
mente preciso de um elogio 
— pede ela.
O marido retruca:

— Sua visão está perto da 
perfeição!

A FOCA E A BALEIA
Uma baleia olha para uma 
foca e diz:
— Eu odeio fofoca.
— E eu odeio babaleia.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA
Obaluayê.
MENSAGEM:
Obaluayê nos fala que é hora 
de encerrar antigas dores e 
renovar os sentimentos. É 
preciso se permitir e arrumar 
uma nova paixão.
SAUDAÇÃO:
Atotô Ajuberô.
CORES:
Terracota e palha.
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Para afastar energias passa-
das e sentimentos que não 
trazem boas recordações, 
faça um defumador com 
casca de laranja seca, pó de 
café, alecrim e semente de 
romã. Passe em toda a casa 
e em você. Depois, jogue as 
cinzas em água corrente.

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

 LOs astros avisam que planos 
não terão resultado se você 
não unir força com os colegas, 
tente ouvir o seu coração. Mo-
mentos agradáveis com ami-
gos, inclusive pela internet.
Números da sorte: 00, 36 e 63.

 LPoderá conduzir com sucesso 
seus colegas de trabalho para 
terem bons resultados, prefira 
o trabalho em equipe. Bom dia 
para se reunir com amigos e 
parentes, mas tenha cautela!
Números da sorte: 37, 19 e 91.

 LPense nas modificações que 
deseja fazer ao seu redor e 
arme-se de coragem para im-
plantá-las, não se omita. Al-
gumas decisões importantes 
precisarão ser tomadas hoje. 
Números da sorte: 02, 56 e 92.
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