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Assassinato brutal na véspera do Dia da Consciência Negra é um 
lembrete amargo de que racismo no país é estrutural e mata todo 
dia negros e negras. Vice-presidente diz que racismo não existe

LUTO 
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LUTA
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Falta drenagem em 
bueiros da Coreia

Desordem geral e 
desrespeito 

Chuva deixa via em 
SG intransitável

Linha Vermelha está 
largada às traças

Campos do Aterro 
abandonados

Faltam lixeiras em 
via importante

 L Moradores do bairro da Coreia, 
em Mesquita, têm reclamado de 
esgoto entupido há três meses. 
Congestionados, os bueiros, que 
ficam perto da Av. Brasil, apre-
sentam vazamentos. Isso causa 
um fedor danado. Tem vazamento 
que chega ao meio da rua.

 LA desordem é geral em conjunto re-
sidencial de Guadalupe, na Rua Luiz 
Coutinho Cavalcante, na área da Praça 
Mazagão e da Escola Municipal Rose 
Klabin. Construções irregulares, bebidas 
alcoólica, som alto, gritarias, jogos de 
futebol. É muito desrespeito com mo-
radores, principalmente idosos.

 LQuando chove um pouco mais 
forte, a Rua Guilhermina Maia, no 
Rocha, em São Gonçalo, fica ins-
transitável. E não precisa ser tem-
pestade. Os moradores que acabam 
fazendo o trabalho que deveria ser 
realizado pela prefeitura. Um ver-
gonha completa!

 LA Linha Vermelha está abandonada: 
escuridão em vários pontos e muitos 
buracos em toda a sua extensão. Via 
usada como porta de entrada da ci-
dade, é um absurdo estar desse jeito. 
De que adiantar não cobrar pedágio, 
mas não fazer manutenção?

 L Os campos de futebol do Aterro 
do Flamengo estão abandonados 
e acumulam poças. As pessoas 
que não tem dinheiro para pagar 
uma academia ou escolinha preci-
sam usar os campos para treinar, 
mas não tem como.

 L É preciso andar muito até achar 
uma lixeira na Avenida Mem de 
Sá, na Lapa. O povo acaba jogan-
do lixo na rua e a coleta não é 
feita regularmente, então dá a 
impressão de que o bairro está 
sempre sujo. Vamos ter educação!

Michael Silva
Mesquita

Anônimo
Guadalupe

Pedro Barros
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Carlos Abreu
Aterro do Flamengo

Juliano Meirelles
Por e-mail
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JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 83 anos e 
sou jornaleiro há 68. 
Antes de ser jorna-
leiro, trabalhei em 
mercado. Na minha 
profissão, gosto de 
atender o público. 
Moro no Maracanã, 
torço pelo Fluminen-
se e, nas horas vagas, 
gosto de ir à praia. No 
MEIA HORA, gosto 
de ler a coluna A Gata 
da Hora.

UMBERTO FABER 
Largo da Carioca, 

Centro do Rio

VANESSA 
RIMAS VA-
LENTIM  
tem atual-
mente 35 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 25 de 
fevereiro de 
2001, em 
Santa Cruz (Zona Oeste do Rio), 
vítima de subtração de incapaz.
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REPRODUÇÃO TWITTER

Luto no dia de luta
Homem negro é espancado até a morte por seguranças brancos de supermercado

 L BRUTALIDADE

N
o Dia da Consciência 
Negra o Brasil, que tem 
56,10% da sua popula-

ção declarada negra (soma de 
pretos e pardos), está de luto. 
Um homem negro foi espanca-
do e morto por dois vigilantes 
brancos, um deles policial mili-
tar temporário, em uma unida-
de do supermercado Carrefour 
em Porto Alegre, no Rio Gran-
de do Sul. O crime ocorreu na 
noite de quinta-feira. 

A vítima, João Alberto Sil-
veira Freitas, conhecido como 
Beto, tinha 40 anos, e foi com a 
esposa, Milena Borges Alves, de 
43, fazer compras. Na hora de 
passar os produtos pelo caixa, 
ele foi chamado por seguranças 
e começou o show de horrores, 
filmado por funcionários da 
rede e pessoas que estavam no 
local e tentavam intervir, mas 
eram impedidas. Milena, após 
passar as compras no caixa, viu 
as agressões contra o marido e 
tentou ajudar, mas foi empur-
rada pelos agressores. A Bri-
gada Militar foi chamada e os 
dois homens foram presos em 
flagrante. Eles responderão por 
homicídio triplamente qualifi-
cado, por asfixia e impossibili-
dade de resistência da vítima.

A morte de João Alberto 
causou revolta e houve mani-
festações em vários pontos do 
País, inclusive no Rio, em fren-
te à filial do Carefour na Barra 
da Tijuca.

Pelo seu perfil no Twitter, o 
vice-governador do Rio Gran-
de do Sul e secretário estadual 
da Segurança Pública, Ranolfo 
Vieira Júnior, disseram que vão 
“apurar esse fato à sua exaus-
tão. Não podemos admitir 
ações dessa natureza”, afirmou 
o governador.

 LVídeos compartilhados nas 
redes sociais mostram parte 
das agressões sofridas por João 
Alberto Silveira Freitas e o mo-
mento que ele é atendido por 
socorristas. Em uma das gra-
vações, o homem é derruba-
do e atingido por ao menos 
12 socos. Ao fundo, uma pes-
soa grita “vamos chamar a Bri-
gada (Militar)”. Uma mulher 
vestindo uma camisa branca e 
um crachá, que também seria 
funcionária do supermercado, 
aparece ao lado dos agressores, 
filmando a ação. Ela já foi iden-
tificada e será ouvida. Outro re-
gistro mostra a vítima desacor-
dada e muito sangue no chão.

Funcionária 
filmou tudo

 LEm nota enviada à reporta-
gem, o Grupo Carrefour con-
siderou a morte “brutal” e disse 
que “adotará as medidas cabí-
veis para responsabilizar os en-
volvidos”. O Carrefour infor-
mou também que vai romper 
o contrato com a empresa res-
ponsável pelos seguranças en-
volvidos e que o funcionário 
que estava no comando da loja 
durante o crime “será desliga-
do”. O grupo disse ainda que a 
loja será fechada em respeito 
à vítima e que dará o “suporte 
necessário” à família.

Carrefour 
repudia ação

 LPaulão Paquetá, amigo e vizi-
nho de Beto, disse que a esposa de-
le também viu o espancamento. 
“Ela viu o marido sendo morto”, 
lamenta. Segundo ele, cerca de ou-
tros oito seguranças impediram a 
aproximação das pessoas que ten-
tavam parar com as agressões. 

“Não pararam. A gente grita-
va ‘tão matando o cara’, mas con-

tinuaram até ele parar de respirar, 
fizeram a imobilização com o joe-
lho no pescoço, tipo como foi com 
o americano (George Floyd, mor-
to por policiais este ano nos Esta-
dos Unidos).

“Eu estava pagando no caixa, 
daí ele desceu na minha frente. 
Quando eu cheguei lá embaixo, 
ele já estava imobilizado. Ele pe-

diu: ‘Milena, me ajuda’. Quando 
eu fui, os seguranças me empur-
raram”, contou Milena, mulher 
de Beto. 

“Revolta pela maneira que 
ele foi morto brutalmente. 
Ser humano nenhum merece 
ser agredido daquele jeito, ter 
a vida ceifada de maneira tão 
brutal, tão animal”, diz Paulão. 

Esposa foi impedida de ajudar o marido 

Leia na página 4: ‘No Brasil, não 

existe racismo’, diz Mourão

Vídeos feitos por 
clientes mostram 
a brutal agressão 
que culminou na 
morte da vítima
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O racismo em números
Atlas da Violência mostra que assassinatos de negros aumentam 11,5% em 11 anos

 L DADOS DESMENTEM MOURÃO

N
o Brasil, segundo soció-
logos, existem dois países: 
para negros, assassinatos 

cresceram 11,5% em 11 anos; 
para brancos, caíram 13%. Os 
percentuais constam do Atlas da 
Violência 2020. O levantamento 
é realizado pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP) em 
parceria com o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
vinculado ao Ministério da Eco-
nomia. Mas para o vice-presiden-
te da República, Hamilton Mou-
rão, “não existe racismo no Brasil”. 
O mesmo discurso negacionista 
foi feito pelo presidente da Fun-
dação Palmares, Sérgio Camargo. 

Estudo inédito da Coorde-
nação Nacional de Articulação 
das Comunidades Negras Ru-
rais Quilombolas (Conaq) e pe-
la organização Terra de Direi-
tos mostra que desde o início 
do ano passado o País registrou 

pelo menos 49 casos de discur-
sos racistas proferidos por au-
toridades públicas. Desse total, 
12 partiram do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

O levantamento considerou o 
período a partir de 1º de janeiro 
de 2019 até o dia 6 deste mês. Do 
total de 49 casos identificados, 20 
resultaram em abertura de algum 
tipo de apuração, seja por inquéri-
to policial, ação ou procedimen-
to administrativo. Até o momen-
to, contudo, nenhum dos autores 
foi responsabilizado. E muitos dos 
casos foram arquivados.

Entre os registros, 12 parti-
ram do presidente Jair Bolso-
naro e outros 12 de deputados 
estaduais. Chefes de autarquias, 
de secretarias ou de outros ór-
gãos de governo (11 casos), de-
putados federais (6), vereado-
res (5) e membros do sistema 
de Justiça (3) completam a lista. Hamilton Mourão disse que o ocorrido não foi um episódio de racismo

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

ARTE O DIA

 LO vice-presidente Hamilton 
Mourão afirmou lamentar a mor-
te de João Alberto Freitas, mas dis-
se que o ocorrido não pode ser 
classificado como um episódio de 
racismo. “Digo com toda a tran-
quilidade para você: não existe ra-
cismo no Brasil”, afirmou Mourão.

A ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, Damares Al-
ves, se solidarizou e colocou a pas-
ta à disposição da família de João 
Alberto Silveira Freitas. Nas redes 
sociais, Damares disse que as ima-
gens do ocorrido causam indigna-
ção e revolta”. “Nós do @mdhbra-
sil estamos trabalhando para que 
nenhum pai de família, ou quem 
quer que seja, passe por situação 
semelhante”, diz a postagem.

Mourão: ‘Não 

existe racismo’

 LO ministro Luiz Fux, presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), abriu a sessão do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
ontem, pedindo um minuto de 
silêncio em homenagem a João 
Alberto Silveira Freitas. “Inde-
pendentemente de versões, o que 
deve nos preocupar é a violên-
cia desacerbada. Toda violência 
deve ser banida da nossa socie-
dade, mas esse episódio é triste, 
porque ocorreu exatamente no 
dia em que comemoramos o Dia 
Nacional da Consciência Negra”, 
lamentou Fux.

Ontem, o CNJ e a Faculda-
de Zumbi dos Palmares firmam 
parceria para reforçar o combate à 
discriminação racial no Judiciário.

Minuto de 

silêncio no STF
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DIVULGAÇÃO / PREFEITURA

São Gonçalo tem nova 
onda de contaminação
Prefeitura volta a impor medidas restritivas após aumento de casos

 L COVID-19

A 
ocupação de leitos pa-
ra pacientes diagnosti-
cados com a Covid-19, 

tanto de CTI, como de enfer-
maria, chegou ao limite total 
em São Gonçalo. O município 
já está passando por uma se-
gunda onda de contaminação. 

A prefeitura abriu novos lei-
tos no Hospitais Franciscano 
Nossa Senhora das Graças, no 
bairro Lagoinha, e no Hospital 
Retaguarda Gonçalense, no Cen-
tro. O centro cirúrgico do Fran-
ciscano foi desativado e deu lugar 
a seis leitos para paciente com Co-

vid-19. Outros 40 novos leitos de 
enfermaria e 30 de atendimento 
intensivo devem entrar em fun-
cionamento na próxima semana.

De acordo com o governo do 
Estado, São Gonçalo tem 15.531 
casos confirmados e 812 mortes 
de Covid. Mas os números diver-
gem dos divulgados pela prefei-
tura: 21.818 casos confirmados 
e 734 mortes, além de outros 13 
óbitos sob investigação.

Medidas restritivas

Por conta do aumento no 
número de casos, São Gonça-

lo terá novas medidas de isola-
mento social. A cidade estava 
em bandeira amarela (risco bai-
xo) e passa para bandeira laranja 
(risco médio). Eventos de turis-
mo, cultura e lazer, cultos religio-
sos e academias, estão proibidos 
até o dia 27 de novembro.

Shopping centers, centros co-
merciais e galerias podem funcio-
nar com 2/3 da capacidade, com 
horário restrito, das 12h às 20h. 
O uso de máscara é obrigatório. 

Mais casos no estado

O estado do Rio registrou 

132 novos óbitos por covid-19 
nas últimas 24 horas, de acordo 
com o boletim diário divulga-
do pela Secretaria Estadual de 
Saúde. Outras 415 mortes es-
tão em investigação. 

A nova onda de contamina-
ção levou a Defensoria Públi-
ca do Rio de Janeiro a recorrer 
para que o Município do Rio 
não encerre o funcionamento 
do hospital de campanha do 
Riocentro e afirmou que está 
monitorando de perto a fila de 
espera para internação no es-
tado e no município.

Defensoria Pública não 
quer que Hospital de 

Campanha do Riocentro 
encerre atividades

PM baleado 
em assalto

Tiroteio na 
Vila Kennedy

 LUm policial militar foi 
baleado no queixo du-
rante uma tentativa de 
assalto, na madrugada de 
ontem, no bairro Cama-
rão, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do 
Rio. O sargento, lotado no 
12º BPM (Niterói), foi so-
corrido por colegas e le-
vado para o Pronto So-
corro de São Gonçalo e, 
depois, transferido para o 
Hospital Estadual Alber-
to Torres, no Colubandê. 

 LUm confronto entre trafi-
cantes e PMs do 14º BPM 
(Bangu) assustou morado-
res da Vila Kennedy e deixou 
um suspeito ferido ontem à 
tarde. O confronto aconte-
ceu Praça Miami e, segun-
do a PM, o baleado, que foi 
levado para o Hospital Mu-
nicipal Albert Schweitzer, 
em Realengo, usava torno-
zeleira eletrônica por estar 
em liberdade condicional 
por roubo. Com o suspeito 
foi apreendida uma pistola.

RAPIDINHAS...

Assassinada 
em Japeri

 LUma mulher foi morta 
a tiros, na noite de quinta-
feira, no bairro Nova Be-
lém, em Japeri, na Baixada 
Fluminense. A vítima foi 
identificada como Tatiane 
Mendes da Silva, de 29 anos. 
O crime aconteceu próxi-
mo à comunidade Lagoa 
do Sapo. PMs do 24º BPM 
(Queimados) foram acio-
nados e encontraram o cor-
po. A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga.
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LUTA INCESSANTE POR 
Dos 51 vereadores eleitos para a Câmara do Rio para representar 12 milhões de

 L POLÍTICA

N
ovembro é o mês da 
Consciência Negra, 
celebrada dia 20, em 

menção à data da morte de 
Zumbi dos Palmares, ocorrida 
em 1695. No último dia 15, a 
população carioca, composta 
por 53,15% de pretos e pardos 
— de acordo com os dados do 
IBGE — elegeu 51 vereadores 
que vão representar quase 12 
milhões de moradores da ci-
dade. Foram 422 candidatos 

autodeclarados pretos, mas 
apenas quatro eleitos: Tainá 
de Paula (PT), Thaís Ferrei-
ra (PSOL), Márcio Santos de 
Araújo (PTB) e João Mendes 
de Jesus (Republicanos).

Na eleição para vereador de 
2016, 267 candidatos se auto-
declararam pretos e apenas 
uma foi eleita, Marielle Franco 
(PSOL), assassinada em 2018.

O professor, doutor em 
História Comparada, pes-

quisador e escritor Ivanir dos 
Santos, afirma que esse cres-
cimento de um para quatro 
pretos eleitos ainda está mui-
to longe do ideal. 

“Por mais que esse núme-
ro tenha crescido, a represen-
tação ainda é minúscula para 
enfrentar as estruturas racis-
tas da sociedade. Esse aumen-
to, dá espaço, é importante, 
mas ainda é insuficiente. A 
hegemonia permanece nas 

instituições e as estruturas de 
controle nas mãos dos bran-
cos”, explica. 

Para tentar mudar esse ce-
nário, Ivanir aponta um ca-
minho: “a construção de um 
partido de hegemonia negra, 
construído a partir da expe-
riência desse grupo social, po-
de ser interessante”, diz. 

“Minha geração é vitorio-
sa, porque conseguiu tradu-
zir a luta centenária do povo 

negro em direitos e políticas 
públicas, como a lei de cotas, 
por exemplo. Esse foi o nosso 
legado. As próximas gerações 
terão que aumentar esses di-
reitos, entrar no espaço políti-
co, no Judiciário, na docência 
universitária”, conclui.

Reportagem dos estagiários 

André Arraes e Thayná de Souza, 

com supervisão do jornalista 

Marco Antonio Canosa

A vereadora 
Thais Ferreira, 
eleita pelo Psol
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REPRESENTATIVIDADE
cariocas, sendo 53,15% de negros, no último dia 15, apenas quatro são pretos
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ARQUIVO PESSOALDIVULGAÇÃO

 LNa opinião de  Giovan-
ni Harvey,  fundador da In-
cubadora Afro Brasileira, 
ex-Secretário Nacional e 
ex-secretário executivo de 
Políticas de Ações Afirma-
tivas da Secretaria de Políti-
cas de Promoção da Igual-
dade Racial da Presidência 
da República (Seppir/PR), 
houve avanços ao longo dos 
últimos anos, mesmo com 
uma reação da porção con-
servadora da sociedade, que 
fortaleceu posições racistas 
nas eleições de 2018.”Esta-
mos testemunhando um 
inédito fortalecimento da 

agenda de enfrentamento 
do preconceito e à discrimi-
nação na base da sociedade 
brasileira. Tenho a impressão 
de que as pessoas estão to-
mando para si a responsabi-
lidade de enfrentar algo que 
negligenciaram no passado 
ou, quando muito, atribuí-
ram a responsabilidade pelo 
enfrentamento destas desi-
gualdades exclusivamente ao 
Estado. Caso esta tendência 
se mantenha nos próximos 
anos nós teremos um gran-
de avanço no enfrentamento 
do racismo estrutural e dos 
privilégios da ‘branquitude’”.

‘Teremos grande avanço’
 LUma das candidatas elei-

tas no pleito deste ano foi 
Thaís Ferreira (Psol), de 32 
anos. Segundo ela os maio-
res desafios em ser mulher 
e negra na política são o ra-
cismo institucional e a vio-
lência política de gênero. 

“Se manifestam das mais 
diversas formas e em todos 
os espaços. Ser uma mulher 
negra, periférica, mãe e estar 
eleita é reafirmar que mesmo 
com todas as investidas per-
versas que nos atravessam, 
seguiremos vivas e nos le-
vantando. Para além da for-
ça da representatividade, que 

sim importa e muito, é tam-
bém entender a importância 
da continuidade, a grande 
missão é honrar os legados 
de luta que nos foram dei-
xados por todas aquelas que 
vieram antes de nós”, afirma”, 
declarou.

Mãe e especialista em saú-
de da mulher e políticas pa-
ra as Infâncias, Thaís diz que 
sua atuação “será focada em 
garantir dignidade desde o 
começo da vida, apoio pa-
ra que a maternidade, a pa-
ternidade e a parentalidade 
possam acontecer de forma 
saudável para todos”, diz.

Racismo institucional

Giovanni: 
avanços 

na luta por 
posições de 

poder

Ivanir: estruturas de 
controle continuam 

com os brancos

Thaís: mandato focado em garantir dignidade
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Ainda vai dar processo
Paes promete ir à Justiça contra Crivella após declarações de pedofilia nas escolas

 L ELEIÇÕES

O 
candidato Eduardo Paes 
(DEM) afirmou que irá 
processar seu adversário 

no segundo turno da eleições 
para prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), por conta de uma acusação 
de que, se eleito, ele nomearia o 
PSOL para a Secretaria Munici-
pal de Educação e que juntos pro-
moveriam “pedofilia nas escolas”. 

A declaração de Paes foi da-

da, no início da tarde de ontem, 
durante um compromisso de 
sua agenda de campanha no 
Instituto de Pesquisa e Memó-
ria dos Pretos Novos, na Gam-
boa, região central do Rio. 

Paes disse que, se eleito, não 
nomeará o PSOL para a Secre-
taria Municipal de Educação e 
encarou a acusação como um 
desrespeito. 

“O grau de desespero do Cri-

vella, do pai da mentira, é tanto 
que ele começa agora a jogar a po-
lítica mais suja. O PSOL não me 
pediu nenhum cargo e nem eu 
ofereci nenhum cargo. Eles não 
vão ocupar Secretaria de Educa-
ção nenhuma, mas mesmo que 
fosse ocupar a secretaria, o que 
não é o caso, o PSOL não defende 
pedofilia, eu não defendo pedofi-
lia, o Crivella não defende pedo-
filia. Aliás, é desrespeitoso com os 

servidores da Secretaria Municipal 
de Educação, desrespeitoso com a 
população essa afirmação, essa fa-
ke News dele”, declarou. 

Professores
Além de Paes e do Psol prome-

terem processar Crivella por fake 
news, professores também falam 
em entrar com ação contra ele 
Crivella. O Sindicato Estadual 
dos Profissionais de Educação (Se-

peRJ) informou que vai analisar o 
caso e “tomar todas as medidas ju-
rídicas possíveis diante da ofensa 
aos educadores”.

Inelegibilidade suspensa
O Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) autorizou a campanha de 
reeleição de Crivella. O Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio (TRE) 
tinha declarado Crivella inelegível 
por seis anos.

Paes afirmou que 
processará Crivella 
por fake news sobre 
Secretaria Municipal 

de Educação

ESTEFAN RADOVICZ
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Suspeita de Covid-19
Atacante Talles Magno testa positivo em primeiro exame e é isolado do elenco

A
pós o empate sem gols com 
o Fortaleza, quinta à noite, 
o atacante Talles Magno 

queixou-se de cansaço excessivo 
e falta de ar. O jogador de 18 anos 
está com suspeita de Covid-19 e 
já foi isolado do elenco. O clube 
aguarda mais um teste para con-
firmar se está realmente infecta-
do. Caso dê positivo, desfalcará o 
Vasco no jogo de amanhã, contra 
o São Paulo, no Morumbi.

Talles Magno já tinha sido diag-
nosticado com o coronavírus há 
alguns meses, quando o elenco re-
tomou as atividades após um pe-
ríodo de paralisação no futebol, 
mas o Vasco a princípio não trata 
o caso como reinfecção, uma vez 
que os métodos usados nos pri-
meiros exames eram diferentes. 
Há uma suspeita de que alguns 
casos, inclusive, tenham sido diag-
nosticados como “falso positivo”. 

Sem Talles Magno, o colom-
biano Gustavo Torres deverá for-
mar o ataque com o argentino Ca-
no diante do São Paulo. Os outros 
seis contaminados são os meias 
Benítez e Carlinhos; os atacantes 
Ribamar e Tiago Reis; o zagueiro 
Ulisses; e o volante Fellipe Bastos. 

Já os zagueiros Castan e Miranda 
se recuperaram do coronavírus e 
voltaram aos treinos ontem.

Os números de jogadores da 
Série A infectados por Covid-19 
não para de subir. Até o momento, 
são 61 afastados em decorrência 
do novo coronavírus. Na semana 
passada, eram 43. O Palmeiras é o 
time com mais infectados (18), se-
guido de Santos (9), Atlético-MG 
(8) e do próprio Vasco (7).

O elenco do São Paulo, adversá-
rio do Vasco, não tem nenhum jo-
gador infectado por Covid-19 e fez 
novos exames ontem. Se nenhum 
teste der positivo, a escalação será 
Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Al-
ves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, 
Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor 
Gomes; Luciano e Brenner.

Após o empate sem gols com o Fortaleza, Talles Magno queixou-se de cansaço excessivo e falta de ar

DANIEL CASTELO BRANCO

VASCO É O 
QUARTO ELENCO 

COM MAIOR 
NÚMERO DE 
INFECTADOS

 LO Vasco x Fortaleza se encami-
nhava para 0 a 0 quando o técnico 
Ricardo Sá Pinto sacou o meio-
campista Léo Gil, não chutou 
mais a gol e sofreu pressão. O por-
tuguês explicou que a substitui-
ção de seu jogador mais lúcido 
na partida por Marcos Junior foi 
por uma necessidade física e por 
ambição de um melhor resulta-
do. “Se eu puder, eu mantenho ele 
(Gil), mas ele estava com fadiga. 
A qualquer altura poderia ter um 

gol no jogo. Poderia ser o Andrey 
também a sair, mas foi uma alte-
ração devida à fadiga, não pelo 
rendimento. Mas alguma coisa 
teríamos que fazer porque não 
tínhamos o controle do jogo. Já 
estamos há sei lá quantos jogos 
(dois) sem sofrer gol. Tivemos 
chances, eles também. São uma 
boa equipe, (a vitória) poderia 
ser de um lado ou para o outro. 
Queremos que seja sempre pa-
ra o nosso lado”, pregou Sá Pinto.

Argentino Léo Gil saiu cansado

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 21/11/2020



ESPORTES

Pra dormir na liderança
Mengão quer chutar ressaca da eliminação e vencer a primeira com Rogério Ceni

 L DUELO NO MARACA

A 
Copa do Brasil é passa-
do no Flamengo. Com 
os olhos voltados para 

o Brasileiro, a equipe coman-
dada por Rogério Ceni enfren-
ta o Coritiba, hoje, às 19 horas, 
no Maracanã, em busca de uma 
vitória que dê fim à sequência 
negativa e, de quebra, a leve à 
liderança isolada - pelo me-
nos até amanhã, quanto Atlé-
tico-MG, Inter e São Paulo vão 
entrar em campo.

O Rubro-Negro está sem 
vencer pelo Brasileiro há qua-
tro rodadas. Foram tropeços 
contra Internacional (2 a 2), 
São Paulo (4 a 1), Atlético-MG 
(4 a 0) e Atlético-GO (1 a 1). 
Ceni também vai em busca da 
sua primeira vitória no coman-
do da equipe.

Um triunfo sobre o Coriti-
ba também levará o Flamengo 
aos 39 pontos e o deixará um à 
frente do Atlético-MG e com 
três a mais do que Inter e São 
Paulo. Aí, bastará secar os rivais 
amanhã - enfrentam Ceará, 
Fluminense e Vasco, respecti-
vamente - para fechar a rodada 
como líder isolado. 

Se tenta recuperar a ponta 
em campo, o Flamengo preci-
sa lidar com perdas fora dele. 
Após uma inicial discordância 
entre o departamento médico 

do Flamengo e o Lille, o Rubro-
Negro informou por meio das 
suas redes sociais que o volante 
Thiago Maia irá se submeter a 
uma operação para se recupe-
rar da lesão que sofreu nos li-
gamentos do joelho.

Thiago Maia, de 23 anos, 
que pertence ao Lille, da Fran-
ça, se machucou durante o em-
pate com o Atlético-GO e se-
rá operado hoje, no Rio. Ele 

não vai mais entrar em cam-
po nesta temporada. O chefe 
do departamento médico do 
Flamengo, Doutor Márcio Ta-
nure, explicou a lesão. 

“Thiago Maia sofreu um 
entorse e devido a esse trauma 
fez uma lesão do canto poste-
rolateral, que é uma lesão com-
plexa, grave dos ligamentos do 
joelho. Após discussão do caso 
clínico e consciência do Lille, 
foi optado o tratamento cirúr-
gico”, afirmou Tanure.

A equipe comandada por Rogério Ceni enfrenta o Coritiba, hoje, após o fracasso na Copa do Brasil

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VOLANTE 
THIAGO MAIA 
VAI OPERAR O 
JOELHO HOJE 

NO RIO

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê 
(Ramon); Willian Arão, Gerson (Daniel 
Cabral), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Mi-
chael (Vitinho) e Bruno Henrique (Lincoln). 
Técnico: Rogério Ceni

Wilson; Maílton, Nathan Silva (Rodolfo File-
mon), Sabino e William Matheus, Matheus 
Salles, Matheus Galdezani, Matheus Olivei-
ra e Giovanni Augusto; Neílton e Robson. 
Técnico: Rodrigo Santana

Local: Maracanã (PR) 
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) 
Assistentes: Guilherme Dias Camilo 
(MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG) 
VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS) 
Horário: 19h  TV: Premiere 

FLAMENGO CORITIBA

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Sem Fred e com 
jovens laterais
Odair Hellmann relaciona o Flu para pegar o Inter

 L NOVIDADES NA ESCALAÇÃO

O 
Fluminense terá muitas 
novidades para a parti-
da de amanhã contra o 

Internacional. Sem poder con-
tar com o centroavante Fred e 
o lateral-direito Igor Julião (le-
sionados); com o zagueiro Ni-
no, o meia Michael Araújo e o 
lateral-esquerdo Egídio (con-
taminados com a Covid-19); e 
com o volante Dodi, que não 
renovou contrato e treina em 
separado; o treinador Odair 
Hellmann teve que quebrar a 
cabeça para fechar a relação 
dos atletas.

O Tricolor terá dois jovens 
laterais no grupo para o con-
fronto em Porto Alegre. Em 
razão do elevado número de 
baixas, o volante Martinelli, 
do sub-23, e o lateral-esquer-
do Guilherme, do sub-20, se-
rão relacionados. Eles devem 
ficar como opção no banco de 
reservas para Calegari, que vai 
herdar a vaga de Igor Julião, e 
de Danilo Barcelos, que já é ti-
tular na lateral esquerda.

A boa notícia é a volta de Ya-

go Felipe. Recuperado da Co-
vid-19, o volante está à dispo-
sição do treinador para o duelo 
com o Internacional. O Flumi-
nense não vence há dois jogos 
e saiu da zona de classificação 
para a Pré-Libertadores.

Abelão com Covid-19

Já o Inter divulgou no come-
ço da tarde de ontem que Abel 

Braga testou positivo para Co-
vid-19. Com isso, o técnico não 
poderá comandar o Colorado 
amanhã, no Beira-Rio.

De acordo com uma nota 
divulgada pelo clube, Abelão 
já cumpre isolamento, está em 
boas condições de saúde e as-
sintomático. Ele será substituí-
do pelos auxiliares Leomir de 
Souza e Osmar Loss.

O lateral-direito Calegari será o substituto de Igor Julião amanhã

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

 LEnquanto dentro do Flumi-
nense a “novela Dodi” teve fim 
durante esta semana, fora do 
clube ainda tem repercussão. 
Celso Barros, que está há um 
ano afastado do cargo de vice
-presidente, fez ontem uma pu-
blicação nas redes sociais sobre 
o caso e cornetou o presidente 
Mário Bittencourt. 

Celso comparou o caso de 
Dodi, que não vai mais atuar pe-
lo Fluminense, com o de Daniel-

zinho, que no início do ano se 
transferiu para o Bahia. Os dois 
casos envolveram uma longa e 
frustrante tentativa de renova-
ção com o clube.

“Nestes dois episódios este-
ve presente o empresário Marcio 
Bittencourt, que é visto no futebol 
do Flu como uma pessoa que gos-
ta e sempre pensa no melhor pa-
ra o clube. É o famoso ‘me engana, 
que eu gosto’”, escreveu Celso.

“Por último, caro presidente, é 

como diz outra expressão popu-
lar: “O pau que dá em Chico, dá 
em Francisco”, completou.

Se não bastassem às polêmi-
cas, o Fluminense ainda não re-
cebeu o dinheiro das vendas do 
lateral-direito Gilberto (R$ 9 mi-
lhões por metade dos direitos) e 
do atacante Evanilson (R$ 14 mi-
lhões por 30% dos direitos). Se-
gundo o site NetFlu, a demora é 
em função da pandemia e por 
motivos burocráticos.

Barros compara casos de Dodi e Danielzinho

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

 * Jogo não encerrado até o fechamento desta edição. 

22ª RODADA

ONTEM

 BRAGANTINO  X  BAHIA *

HOJE

 FLAMENGO  X  CORITIBA 19:00

 ATHLETICO-PR  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  PALMEIRAS 21:00

AMANHÃ

 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

QUARTA-FEIRA 

 ATLÉTICO-MG  X  BOTAFOGO 21:30

 CORITIBA  X  CORINTHIANS 21:30

QUINTA-FEIRA 

 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

19/11

 VASCO 0 X 0 FORTALEZA

16ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 CEARÁ  X  SÃO PAULO 19:15
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 L A MISSÃO TÁ DADA!

‘Vai precisar fazer 
campanha de G-8’
Matemático Tristão Garcia calcula que o Fogão 
tem que vencer metade dos jogos pra não cair

E
m penúltimo lugar no 
Campeonato Brasileiro, o 
Botafogo já se depara no-

vamente com a possibilidade 
de um rebaixamento. Com 20 
pontos em 20 jogos, o Glorioso 
precisa de uma pontuação su-
perior a esta nos 18 confrontos 
que ainda lhe restam para ga-
rantir a permanência na Série 
A. De acordo com o matemá-
tico Tristão Garcia, o número 
mágico é de 47 pontos, para 
evitar a degola.

Com isso, para não correr 
nenhum risco, o Glorioso terá 
que vencer metade das parti-
das até o fim do ano. Caso isso 
aconteça, a equipe carioca irá 
somar 47 pontos. No momen-
to, segundo o site Infobola, do 
matemático, o Botafogo é o se-
gundo clube com mais risco de 
rebaixamento: 64%. O lanter-
na Goiás tem 95%.

“O Botafogo precisa plane-
jar fazer 47 pontos. Com essa 
pontuação é certa. Pode ser que 

dê com menos, com 45 pontos 
é provável, pela forma como 
está o campeonato, mas para 
ter uma garantia, para ter co-
mo mirar em uma pontuação, 
precisa mirar nos 47”, afirmou 
o matemático.

Um dos pontos desfavorá-
veis para o Alvinegro contar 
com uma pontuação menor 
para escapar é o baixo núme-
ro de vitórias. O Glorioso tem 
apenas três, só superando o 
Goiás com dois resultados po-
sitivos no Brasileiro. No mo-
mento, o jejum alvinegro é de 
cinco jogos sem vencer.

“Para garantir a permanên-
cia na Série A, o Botafogo vai 
ter que melhorar bastante. 
Vai precisar fazer campanha 
de G-8. Ter 50% de aproveita-
mento”, finalizou Tristão.

Enquanto isso, de longe, 
mas ligado no Botafogo, o 
treinador Ramón Díaz, de 61 
anos, se submeteu a um proce-
dimento cirúrgico e em cinco 
dias deve retornar ao comando. 
No Paraguai, o argentino vem 
recebendo informações sobre 
o elenco pela sua comissão téc-
nica que está no Rio.

O treinador tem conversas diá-
rias com Emiliano Díaz, seu filho 
e auxiliar, e com outros membros 
da comissão, como Osmar Fer-
reyra e Jorge Pidal. Eles fazem re-
latórios diários com o argentino 
por meio de chamadas de vídeo. 
Além disso, os analistas de desem-
penho Damián Paz e Juan Nicolás 
Romanazzi participam das con-
versas, sempre com o aval da equi-
pe do Botafogo.

Emiliano Diaz faz relatórios diários por meio de chamadas de vídeo

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

 LO volante Kauê é considerado 
uma grande promessa da base al-
vinegra. Recentemente, ele assi-
nou o seu primeiro vínculo com o 
clube carioca. A multa de rescisão 
do jovem, de 16 anos, está em tor-
no de R$ 300 milhões. Reconheci-
do como um talento, mesmo com 
pouca idade, ele poderá ter chan-
ces entre os profissionais. Apesar 
da pouca idade, o jogador já reve-
lou que se inspira em um atleta do 
elenco alvinegro.

“Um jogador que eu vi mui-
to diferenciado é o Caio Alexan-
dre, cria da base. Via treinando e 
me inspirava nele. Tem qualidade 
absurda, que quase ninguém tem”, 
afirmou Kauê ao Canal do TF.

Caio Alexandre, de 21 anos, 
ganhou espaço no time titular 
do Botafogo nesta temporada. 
O jovem também é revelado na 
base do Glorioso. Kauê mostrou 
cautela e ciência de que ainda fal-
ta bastante para integrar o grupo 

profissional. “Jogar no profissio-
nal é um sonho desde criança, mas 
primeiro estou focado em ajudar 
o sub-20 e o sub-17. Se Deus qui-
ser as coisas vão acontecer natural-
mente”, disse.

Enquanto isso, a negociação 
com Jonas, de 29 anos, melou por 
questões burocráticas. O Botafogo 
não recebeu os documentos que 
provavam que o volante estava 
sem contrato após rescindir com 
o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Revelação Kauê se inspira em Caio Alexandre

O TREINADOR 
RAMÓN DÍAZ 

DEVE RETORNAR 
AO COMANDO 
EM CINCO DIAS 
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De Pelé para Bolsonaro
Rei do Futebol entrega camisa do Santos autografada de presente ao presidente

 L ‘COM ABRAÇO, EDSON PELÉ’

F
ã de futebol, o presidente 
da República, Jair Bolso-
naro, agora tem um item 

especial na sua coleção de uni-
formes. O chefe do executivo 
foi homenageado por Pelé, o 
Rei do Futebol e Atleta do Sé-
culo 20, com uma camisa his-
tórica do Santos autografada.

Na imagem divulgada por 
Bolsonaro em suas redes so-
ciais, é possível visualizar uma 
mensagem escrita por Pelé: “Ao 
Pres. Bolsonaro, com abraço, 
Edson Pelé”.

O lendário ex-jogador, que 
completou 80 anos em outu-
bro, posou sorridente em uma 
foto com a histórica peça em 
mãos. O presidente agradeceu 
ao ex-jogador e desejou “bom 
dia” a seus seguidores.

“Obrigado, Pelé. Bom dia a 
todos”, escreveu na legenda.

Bolsonaro tem o costume 
de aparecer em suas “lives” ves-
tindo camisas de futebol. Além 
disso, costuma aparecer em jo-
gos, como já aconteceu uma 
vez em uma partida do Santos 
na Vila Belmiro, em 2019, e em 
algumas situações até declara 
apoio a alguns clubes.

Consciência Negra
Ontem, no Dia da Cons-

ciência Negra, Pelé se manifes-
tou nas redes sociais. O maior 
artilheiro do futebol celebrou 
as conquistas dos negros, mas 
ressaltou a importância do 
combate ao racismo.

“Hoje é o Dia Nacional da 
Consciência Negra. Celebrare-
mos o que conquistamos. Mas 
nunca esqueceremos de cada 
passo dado e que ainda há uma 
longa jornada pela frente”, pu-
blicou Pelé, autor de 1281 gols 
em 1363 jogos na carreira e tri-
campeão mundial pela Seleção 
(1958, 62 e 70). Pelé, de 80 anos, posou sorridente na foto com a histórica peça em mãos. Bolsonaro agradeceu e desejou “bom dia” aos seguidores

REPRODUÇÃO DO TWITTER
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A GATA DA HORA

é mes-

mo toda boa. A rui-

va, que já estampou a 

capa de uma concei-

tuada revista mascu-

lina em 2018 e 2019, 

agora também faz 

um enorme sucesso 

no mundo digital. 

Além de modelo, a 

musa é dançarina e 

gosta muito de sen-

sualizar. Veja mais so-

bre ela no Instagram 

@rossane.bom.

ROSSANE BOM

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

RICARDO WICHINSKY/DIVULGAÇÃO

 LApós semanas de negocia-
ção, o Grêmio acertou on-
tem a permanência de Re-
nato Gaúcho até fevereiro 
de 2021, quando encerra 
a atual temporada. No co-
mando do Tricolor Gaúcho 
desde 2016, Portaluppi fa-
turou em 2020 o título es-
tadual. Além disso, está nas 

oitavas de final da Liberta-
dores, semi da Copa do Bra-
sil e no G-6 do Brasileiro.

Apesar do bom momen-
to, não é certo que Renato 
Gaúcho permaneça no clu-
be após fevereiro. Para que 
isso ocorra, os resultados do 
time nas competições serão 
fundamentais.

Renato renova com o Grêmio

 LO Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) denunciou 
o Atlético-MG e o técnico Jorge 
Sampaoli por descumprimen-
to de normas na vitória por 4 a 
0 sobre o Flamengo, dia 8, pe-
la 20ª rodada do Brasileirão. 

Na ocasião, Sampaoli estava 
suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo e não poderia estar no 
Mineirão, mas acompanhou o 
jogo do camarote. Agora, corre 
o risco de ser suspenso de uma 
a seis partidas.

Sampaoli: risco de gancho

RODRIGO RODRIGUES / GRÊMIO 

e Mbap-
pé, o líder PSG per-
deu para o vice-líder 
Monaco por 3 a 2, on-
tem, pelo Campeonato 
Francês. O francês co-
meçou a partida e fez 
dois gols, enquanto o 
brasileiro entrou no se-
gundo tempo, quando 
o PSG vencia por 2 a 1.

N e t o , 
ex-craque do Corinthians, 
ficou revoltado com a 
morte de um negro na 
noite de quinta-feira em 
um supermercado. “Esse 
país é racista! Fora quem 
mora na comunidade, 
não tem escola, não tem 
esgoto”, detonou no pro-
grama Os Donos da Bola.

 LCOM NEYMAR LO APRESENTADOR
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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 
 

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
 

ELETRICISTA V/TEXTO
Precisa-se com experiência em 
ar-condicionado. Trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combinar. Rua 
Visconde de Santa Isabel 161/ 
Vila Isabel
 
MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com expe-
riência. Trabalhar  2ª à 6ªfeira, 
salário à combinar. Rua Visconde 
de Santa Isabel 161/ Vila Isabel

 

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
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 

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

 

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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REPRODUÃ§Ã£O DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

CLAUDIA RAIA SE DEFENDE

 LClaudia Raia se pronun-
ciou após o Conselho Fe-
deral de Educação Física 
pedir que a atriz fosse in-
vestigada sobre a possível 
prática de exercício ilegal 
da profissão de educador 
físico em vídeos nas redes 
sociais. Em conversa com 
site Hugo Gloss, Claudia se 
defendeu. “Tenho muito 
apreço e respeito pelos 
profissionais de Educação 
Física e instrutores. Sou 
acompanhada por meu 
personal trainer, Tonhão, 
há 22 anos. Nunca fiz exer-
cícios físicos sem recomen-
dação de um profissional 
ou desacompanhada dele, 
assim como nunca incen-
tivei que outras pessoas 
fizessem. Como esclare-
ci em meu depoimento, 
o exercício físico do vídeo 
em questão foi orientado 
pelo profissional Marcos 
Prado. Ele, inclusive, pres-
tou depoimento”, disse.

 LDe férias nas Maldivas, 
Ju Paes não para de en-
cantar com as fotos da 
viagem. Desta vez, a atriz 
surgiu de topless e biquí-
ni fio-dental branco. Pa-
ra compor o look, Ju usou 
um chapéu verde. Nos co-
mentários, os seguido-
res se derreteram: “Mui-
to musa”, escreveu um. 
“Perfeita”, disse outro.

REPRODUÃ§Ã£O DO INSTAGRAM

ALVO DE HATERS
 L Xuxa usou as redes sociais para desaba-

far sobre os diversos ataques que vem re-
cebendo. As mensagens de ódio aumenta-
ram após a briga judicial entre a apresen-
tadora e o jornalista Sikêra Jr. “Nesses dias 
eu tenho recebido muitas críticas, muitas 
delas infundadas, criadas porque eu não 
concordo com as atitudes de alguns polí-
ticos, porque eu não concordo com as pes-
soas destilando o ódio em nome de Deus e 
da família, críticas por estar me protegen-
do de ataques. Mas aí vejo essa imagem 
do Henrique e meu coração se enche de 
gratidão”, escreveu a apresentadora ao 
postar um vídeo de um fã, chamado Hen-
rique,  feliz por ter ganhado sua biografia, 
“Memórias”, de presente. 

‘PENSEI QUE FOSSE RESFRIADO’
 LO cantor Luciano Camargo, de 47 anos, testou positivo pa-

ra Covid-19. O artista falou sobre o assunto em um vídeo 
postado no Instagram. “Na semana passada, fui para Goiâ-
nia visitar os meus pais. Depois de voltar na segunda-feira, 
senti leves sintomas da Covid. Eu pensei que fosse apenas 
um resfriado, pois estive em casa durante esses dias todos 
e não saí para nada. Hoje, no entanto, testei positivo para 
Covid-19. Aqui em casa, todos testaram negativo”.

EM ALTA EM BAIXA

 LFábio Assunção celebra 
13 meses de vida fitness: 
‘Fortifica espiritualidade’.

 L‘Dor muito grande’, diz 
Rose Miriam, um ano 
após a morte de Gugu.

CRIATIVIDADE 
ENTRE 4 PAREDES

 LEm uma participação no 
programa “Prazer Femini-
no”, no GNT, Kelly Key reve-
lou que ela e o marido, Mi-
co Freitas, tentam sempre 
novas ideias para apimen-
tar a relação. “Meu relacio-
namento tem 20 anos. En-
tão, meu amor, se a gente 
não fizer coisas diferentes, 
se um for o outro... o outro 
for um, a gente vira irmão”.

REPRODUÇÃO INTERNET

ANITTA OSTENTA 
EM PREMIAÇÃO

 LAnitta fez a performance da 
música “Mais Que Nada”, de 
Jorge Ben Jor, e “Me Gusta” 
na 21ª edição do Grammy La-
tino, que aconteceu na noi-
te de quinta-feira. Para sua 
performance, que aconteceu 
nos Arcos da Lapa, a canto-
ra usou um blazer da marca 
Fendi, que custa R$ 14.800. 
“Para minha apresentação 
no Grammy”, escreveu a can-
tora, que postou algumas fo-
tos de seu modelito no Insta-
gram. Poderosa!

REPRODUÃ§Ã£O INTERNET

JU PAES TÁ 
RINDO À TOA



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h00. Globo: Alberto avisa a Ester  (fo-
to) que ela terá que depor contra Cassiano. 
Samuca pede para Ester não prejudicar 
Cassiano. Guiomar canta no bar Flor do 
Caribe, e Duque se encanta. O delegado 
avisa para Cassiano que ele poderá ser 
condenado por lesão corporal contra Al-
berto. Ester tenta defender Cassiano.

21h30. Globo: Ruy questiona Caio 
se Eugênio está tendo um caso. Caio 
afirma a Ruy que Cibele (foto) pode 
prejudicá-lo. Nonato conta para Biga 
o que descobriu sobre Silvana. Bibi ga-
rante que ajudará Rubinho, e Aurora se 
preocupa. Eugênio se desentende com 
Joyce. Caio conversa com Jeiza sobre 
seu depoimento contra Rubinho.

19h45. Globo: Leozinho (foto) confirma 
o plano com Dinamite. Lucrécia questiona 
Agilson sobre a noite anterior. Carmela 
humilha Shirlei e depois desabafa com 
Adônis sobre a raiva que sente da irmã. 
Agilson ameaça Leozinho. Francesca e 
Tancinha falam sobre o beijo. Carmela e 
Adônis se beijam para provocar Shirlei.

Opinião gera polêmica no 
Dia da Consciência Negra
Apresentadora recebe críticas por seu discurso de encerramento 

 L NO FIM DO ‘MAIS VOCÊ’

A
na Maria Braga recebeu 
críticas de internautas por 
conta da forma como en-

cerrou o programa Mais Você, na 
Rede Globo, ontem, data em que 
foi comemorado o Dia da Cons-
ciência Negra. A apresentado-
ra disse que não precisamos de 
um “Dia da Consciência Negra” 
e sim de “365 dias de consciência 
humana”, atribuindo a frase a um 
site de citações da internet e afir-
mando “que assina embaixo com 
todo o coração”.

“A gente não precisa de um 
dia da consciência negra, branca, 
parda, amarela, albina. Nós pre-
cisamos de 365 dias de consciên-
cia humana”, afirmou Ana Maria 
Braga no fim da edição de ontem. 

Alguns internautas usaram o 
exemplo do homem negro que 
morreu espancado, na quinta-
feira, no supermercado Carre-
four. “Ah, pronto. Lá vem Ana 
Maria Braga falando que preci-
sa de consciência humana, e não 
negra. Fala sério. Quem é que 
morre espancado por seguran-
ça?”, perguntou uma internauta 
no Twitter. “No dia posterior à 
morte de um homem negro de 
60 anos, Ana Maria Braga ter-
mina o programa dela dizendo 
que é preciso 365 dias de cons-
ciência humana. Não apren-
dem nunca”, desabafou outro. Ana Maria Braga fala em dia da consciência humana no ‘Mais Você’ e é criticada nas redes sociais

REPRODUÇÃO

‘NÓS 
PRECISAMOS 

DE 365 DIAS DE 
CONSCIÊNCIA 

HUMANA’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O tempo não para! Só a saudade é que faz as coisas 

pararem no tempo.” (Mário Quintana)

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

 LPense onde quer estar no 
futuro e prepare-se para con-
quistar novos horizontes. For-
taleça relacionamentos fami-
liares e esclareça mal-entendi-
dos que teve com quem ama.
Números da sorte: 40, 49 e 13.

 LVocê se sentirá mais senti-
mental do que de costume. 
A dois, curta a intimidade. Se 
está só, cuide do campo espi-
ritual. Um familiar pode pedir 
ajuda, não meça esforços.
Números da sorte: 41, 23 e 32.

 LO clima estará mais agradá-
vel, você se sentirá otimista e o 
bom-humor vai dar caras. Cha-
me o par para sair. Pode elabo-
rar novos projetos na carreira. 
Zele mais por sua saúde.
Números da sorte: 42, 60 e 15.

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

 LPode sentir vontade de reunir 
os amigos, mas lembre-se de 
tomar precauções. Faça ativi-
dades de lazer para relaxar e 
afastar as preocupações. En-
contro com o par pode rolar.
Números da sorte: 70, 16 e 34.

 LAs tensões astrológicas vão 
dar uma trégua e ventos tran-
quilos devem sobrar em sua 
vida. Canalize essa energia no 
ambiente doméstico e fami-
liar. O momento é de romance.
Números da sorte: 71, 17 e 62.

 LA sua cabeça estará fervilhan-
do de ideias novas e o Sol dará 
um empurrãozinho na direção 
de seus objetivos. Pode rece-
ber boas propostas no traba-
lho, fique atento.
Números da sorte: 90, 09 e 00.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho
ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LA preguiça pode dar as caras 
hoje. Se tem um par, aposte em 
atividades românticas. Se está 
só, faça exercícios relaxantes, 
como yoga, por exemplo. A 
prática de esportes cai bem.
Números da sorte: 90, 99 e 36.

 LOs astros avisam que as ten-
sões darão uma trégua agora e 
vai encarar o futuro com mais 
otimismo. Aproveite para se 
dedicar aos cuidados pessoais. 
Dê atenção para sua saúde.
Números da sorte: 01, 64 e 10

 LAproveite para resolver um 
assunto que está trazendo 
preocupações, inclusive com 
dinheiro. Mudanças no visual 
e reuniões virtuais serão bem-
vindas no dia de hoje.
Números da sorte: 38, 65 e 02.

APRESENTAÇÃO DE NOSSA 
SENHORA NO TEMPLO
Essa é uma festa litúrgica que não se 
encontra nos livros canônicos, mas, 
sim, no protoevangelho de Tiago. O 
evento é comemorado tanto pela 
Igreja do Oriente quanto pela Igreja do 
Ocidente. A celebração marca a primei-
ra vez que Maria, mãe de Jesus Cristo, 
foi a uma igreja. Joaquim e Ana, pais 
dela, não podiam ter filhos, mas, após 
receber uma mensagem divina, o casal 
realizou o tão esperado sonho. Como 
forma de agradecimento, eles levaram 
Maria a uma igreja para consagrá-la. 
No ano de 1964, o Papa Paulo VI con-
sagrou o mundo ao Coração de Maria.

SANTO DO DIA

A MEIA
Dois amigos se encontram 
em um boteco:
— Por que você terminou seu 
namoro com a Fabiana?
— Ela se ofendeu porque eu 
falei que a meia dela estava 
toda amassada, amarrotada. 

Eu sou mesmo uma besta — 
responde o sujeito, inconfor-
mado.
— Mas isso não é motivo para 
ela se ofender — tenta con-
solar o amigo.
— É, sim. Ela estava sem 
meia.

NOMES
Dois amigos se encontram 
depois de muito tempo.
— Olá, Jorge, soube que você 
se casou!
— Já faz bastante tempo! Já 
tenho duas filhas!
— Que beleza! Como elas se 

chamam?
— A mais velha se chama Co-
ristina e a mais nova Novalgi-
na. E você, já tem filhos?
— Tenho uma filha!
— E como ela se chama?
— Maria.
— Isso é nome de biscoito!

SINTONIA
O pato olhou para a sua es-
posa pata e disse:
— Quack!
A pata respondeu:
— Nossa, meu amor, que sin-
tonia a gente tem. Eu ia dizer 
isso agora.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: Nanã

MENSAGEM: Nanã traz a renovação 
da fé, principalmente para aqueles que 
por algum motivo se afastaram do 
sagrado. Hora de voltar para seu ponto 
de equilíbrio espiritual. Na saúde, hoje 
é um dia de grande poder de cura e 
cicatrizações internas e externas.

SAUDAÇÃO: Salubá Nanã

CORES: Roxo, violeta e branco.

ELEMENTO: Água e terra.

SIMPATIA: Para afastar o vício de 
bebidas alcoólicas de alguém, pegue 
os copos usados, sem lavar, garrafas ou 
latas das bebidas e levem até o cruzeiro 
de uma igreja e emborque em cima de 
cada copo e garrafa. Acenda uma vela 
roxa pedindo a Nanã que leve embora 
todo vício de bebidas.

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

 LSeu jeito estará mais otimista 
e bem humorado, e isso ajuda-
rá a elaborar novos projetos. 
Graças a essa energia, poderá 
desfrutar momentos de pra-
zer, principalmente a dois.
Números da sorte: 82, 01 e 10.

 LOs astros enviam boas ener-
gias para cuidar de sua apa-
rência e até mudar o visual, 
ouse um pouco mais. Poderá 
elaborar melhores estratégias 
na direção de seus objetivos.
Números da sorte: 11, 92 e 20.

 LA Lua ajudará você a relaxar 
um pouco e aproveitar um 
final de semana de descan-
so. Pode reunir familiares ou 
amigos, mas sempre tomando 
o máximo de cuidado possível!
Números da sorte: 03, 39 e 93.
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