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FOI LINDO, 
FLUZÃO! 

l VASCÃO EMPATA COM O SÃO PAULO E SAI DO Z-4 
l BOTA PERDE DE NOVO E VÊ DEGOLA MAIS PERTO 
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VANS ILEGAIS 
TOMAM 

PONTOS DE 
ÔNIBUS

ZONA OESTE 3

CASAL É BALEADO AO 
ENTRAR POR ENGANO 
NUMA COMUNIDADE

Tiros disparados por traficantes atingem as costas do homem e o braço da mulher

SEGUIU O GPS PARA FUGIR DO ENGARRAFAMENTO

EM SÃO GONÇALO 4

                                              NO AZUL DAS MALDIVAS

Tricolor de Nenê vence o 
Inter por 2 a 1. É normal 
ganhar no Beira-Rio!
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Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 5

Que vida 
difícil da 

Bibi...

‘Vida sexual 
melhorou 

muito depois 
dos 50 anos’

XUXA REVELA 16

IHHH, 

LIBERTADORES

QUALQUER 

DIA TAMO AÍ!
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MEGA-SENA concurso 2320
21/11/2020

06 30 35 39 42 48
Sena: 1 (R$ 76.128.023,58)

Quina: 92 (R$ 52.821,09)

Quadra: 6.334 (R$ 1.096,02)

FEDERAL concurso 5516
21/11/2020

Número Prêmio

1º 055651 R$ 1.350.000,00

2º 056837 R$ 15.500,00

3º 042493 R$ 14.000,00

4º 037361 R$ 13.000,00

5º 078035 R$ 12.227,00

DUPLA-SENA concurso 2160
21/11/2020

1º SORTEIO

2º SORTEIO

Sena: acumulou (R$ 151.736,54)

Quina: 6 (R$ 6.168,15)

Quadra: 612 (R$ 69,11)

Terno: 9.104 (R$ 2,32) 

Sena: Não houve ganhadores

Quina: 19 (R$ 1.753,06)

Quadra: 653 (R$ 64,77)

Terno: 10.679 (R$ 1,98)

02 03 13 15 19 41

05 07 13 30 35 50

QUINA concurso 5422
21/11/2020

09 17 63 75 77
Quina: acumulou (R$ 719.415,41)
Quadra: 44 (R$ 8.875,91)
Terno: 4.070 (R$ 144,29)
Duque: 101.640 (R$ 3,17)

DIA DE SORTE concurso 385
21/11/2020
Mês da Sorte: JUNHO

04 06 07 14 15 22 31

TIMEMANIA concurso 1566
21/11/2020
PONTEPRETA/SP

02 21 28 42 68 69 74

LOTERIA$

O QUE BOMBA

MENINA NEGA SEQUESTRO E 
ACUSA PAIS DE MAUS-TRATOS
PÁGINA 08

GABIGOL ESTÁ RECUPERADO
PÁGINA 11

VASCO LEVA TÍTULO NA AREIA 
E FLA É BRONZE
PÁGINA 14

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Calçada estreita 
em Nova Iguaçu

Falta assistência 
social em Copa

Buracos e lama em 
rua de Itaboraí

Vila Vintém tomada 
por água suja

 L Uma calçada da Rua Bernardino 
de Melo, no Centro de Nova Igua-
çu, paralela à linha férrea, põe os 
transeuntes em risco. A situação 
está um perigo!

 L Precisamos de assistência social 
em Copacabana. Temos muitas 
pessoas em situação de rua que 
passam fome. Alguém precisa aju-
dar essa população de rua.

 L A Rua Fauna Maurício da Rocha, 
Jardim Shangrilá, Itaboraí, está 
com buracos. Quando chove ala-
ga e vira lama. Um absurdo!

 L Na Vila Vintém há bueiros entu-
pidos há mais de um mês. A Rua 
Barão de Piraquara está alagada 
com água suja. Ninguém merece!

Wagner Mello
Por e-mail

Silvia Ramos
Copacabana

Caroline Pinto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

João Augusto Lima
Vila Vintém

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

INDICADORES

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

DÓLAR: R$ 5,383 (C); 
R$ 5,385 (V)

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

CADÊ VOCÊ

VICTOR DE 
LIMA MOREIRA  
tem atualmente 
28 anos. Ele de-
sapareceu no dia 
10 de dezembro de 2007, em Ramos 
(Zona Norte do Rio), após sair de casa 
e não voltar.
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 79 anos e sou 
jornaleiro há 12. Antes 
de ser jornaleiro, fui mo-
torista. Na minha profis-
são, gosto das amizades 
que conquisto com os 
fregueses. Moro em 
Senador Camará, torço 
pelo Vasco da Gama e, 
nas horas vagas, gosto de 
assistir televisão e ver as 
crianças jogando bola na 
praça. No MEIA HORA, 
gosto de ler o caderno de 
esportes e as piadas.

ORLANDO DE ALMEIDA 
— Praça Campo da 

Honra, Senador Camará
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As vans ocupam toda a extensão do ponto, obrigando quem quer pegar ônibus a ir para o meio da rua

DANIEL CASTELO BRANCO

Santa Cruz sem lei
Vans ocupam pontos de ônibus e promovem o caos nas ruas do bairro da Zona Oeste

 L É A MILÍCIA QUE MANDA

‘S
e a cidade está abandona-
da, Santa Cruz é o aban-
dono do abandono”. A 

frase é de uma moradora de um 
dos mais populosos e extensos 
bairros do Rio. Na extrema Zo-
na Oeste, o transporte alternati-
vo é o dono das ruas: uma fila de 
vans ocupa diariamente as baias 
de um ponto de ônibus na Rua 
Senador Camará, inclusive com a 
colocação de cones para impedir 
a parada dos coletivos. Quem ten-
ta entrar no espaço é ameaçado, 
segundo relatos de moradores. 

As vans ficam estacionadas 
até atingirem a capacidade to-
tal de passageiros e, só então, 
começam a rodar. Enquanto a 
fila se forma, passageiros dos 
ônibus precisam correr risco e 
ir até o meio da rua para tentar 
embarcar nos coletivos. 

“Isso é assim em toda parte 
de Santa Cruz, mas muito, tam-
bém, por culpa das empresas de 
ônibus. Moramos em um bairro 
populoso e o atendimento dos 
ônibus não é nada suficiente. Aí, 
muitos recorrem ao transporte 
alternativo, que faz o que quer”, 
opina um morador da região, que 

 L Procurada pela reportagem, 
a Secretaria de Ordem Públi-
ca (Seop) afirmou que fiscali-
zou a Rua Senador Camará no 
último sábado, com equipes 
da Coordenadoria Especial 
de Transporte Complemen-
tar (CETC), responsável pelo 
controle das vans da cidade. 

A secretaria informou ain-
da que “nenhuma irregulari-

dade foi constatada” na che-
gada das equipes ao local, 
mas já “incluiu o trecho nos 
roteiros de suas operações 
planejadas”. A coordenado-
ria reforçou ainda “a impor-
tância da população utilizar o 
canal 1746, da Prefeitura, que 
agiliza as demandas, além de 
permitir o acompanhamento 
do processo”.

Fiscalização não acha nada 
 L A Secretaria Municipal de 

Transportes (SMTr) conta 
atualmente com 2.220 vans 
cadastradas em seu sistema, 
atendendo à população ca-
rioca em 143 linhas diferen-
tes. Dessas, 829 vans regulares 
circulam em Campo Grande, 
Santa Cruz e Bangu, bairros 
onde o transporte alternativo 
é fundamental para a popula-

ção. A região conta com 76 li-
nhas regulares.

Ônibus sumiram
A grande quantidade de 

vans é reflexo da pouca ofer-
ta de ônibus, realidade antiga 
que piorou notadamente du-
rante a pandemia. O relatório 
De Olho nos Transportes, di-
vulgado pela Casa Fluminense 

a partir do monitoramento de 
GPS dos ônibus na cidade, 
constatou que a frota em cir-
culação do Consórcio Santa 
Cruz diminuiu nos meses de 
setembro e outubro em rela-
ção a agosto. Segundo o estu-
do, a cada quatro ônibus que 
deveriam estar servindo a po-
pulação da Zona Oeste, ape-
nas um está nas ruas.

Prefeitura tem mais de 2 mil vans cadastradas

 L YURI EIRAS

MORADORES 
TÊM MEDO DE 
DENUNCIAR 

E SOFRER 
REPRESÁLIAS

prefere não se identificar.

QG de miliciano
Quem mora na região con-

vive há muito com o problema, 
mas evitam denunciar por te-
merem represálias. Isso é com-
preensível, já que o controle das 
vans irregulares é uma das ativi-
dades mais lucrativas das milí-
cias, que cobram taxas aos mo-

toristas e ameaçam quem não 
paga. esse controle do transpor-
te alternativo e do transporte ir-
regular é investigado pela De-
legacia de Repressão ao Crime 
Organizado (Draco). O bairro 
de Santa Cruz, aliás, é conside-
rado, segundo a polícia, o QG 
de Wellington da Silva Braga, o 
Ecko, um dos criminosos mais 
procurados do país e chefe da 
maior milícia do Rio.
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Casal é baleado no 

Jardim Catarina
Aplicativo mandou vítimas para a comunidade

 L TRÁFICO ABRIU FOGO

U
m casal foi baleado por tra-
ficantes do Jardim Catari-
na, em São Gonçalo, Re-

gião Metropolitana do Rio, ao 
entrar por engano na comuni-
dade, no início da tarde de sába-
do. Um vídeo, que circula nas re-
des sociais, mostra o casal ferido 
e sendo socorrido. 

De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), Renata 
Araújo e Fernando Estrella se-
guiam pela Rodovia Niterói-Ma-
nilha (BR-101), na pista sentido 
Região dos Lagos, num Hon-
da Civic branco. O aplicativo de 
trânsito orientou que eles saíssem 
da estrada e entrassem no Jardim 
Catarina, para sair do engarrafa-
mento e seguir viagem pela Ro-
dovia Amaral Peixoto (RJ-104). 

Ao entrar na comunidade, o 
casal foi atacado a tiros por tra-
ficantes locais. Pelo menos dois 
disparos atingiram o veículo, pe-
lo vidro traseiro do lado do mo-
torista e pelo para-brisa. O dispa-
ro que entrou por trás perfurou o 
banco do motorista e atingiu as 
costas de Fernando. 

Um vídeo que circula nas re-

des sociais mostra o casal ferido 
sendo socorrido por agentes da 
PRF. O homem que faz a grava-
ção afirma que Renata, que esta-
va no banco do carona, aparen-
tava estar com o tiro alojado no 
ombro, e Fernando Estrella, que 
dirigia o carro, estava com a bala 
alojada nas costas. 

Os dois foram socorridos pa-
ra o Hospital Estadual Azevedo 
Lima, em Niterói. Através da as-
sessoria de imprensa, a direção do 
hospital informou que Renata e 
Fernando apresentam estado de 
saúde estável. 

O caso foi registrado na 74ª 
DP (Alcântara). 

Um dos tiros entrou pelo vidro lateral traseiro do carro do casal 

REPRODUÇÃO
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Campanha de Crivella 
espalha fake news
Paes usa redes sociais para desmentir calúnias em panfleto

 L ‘PAI DA MENTIRA’

P
anfletos distribuídos pe-
la campanha de Marcelo 
Crivella (Republicanos) 

afirmam que Eduardo Paes 
(DEM), adversário do prefei-
to no segundo turno, e o de-
putado federal Marcelo Freixo 
(PSOL) estariam juntos na cam-
panha pela defesa do aborto, da 
legalização das drogas e do ‘kit 
gay’ nas escolas. Furiosos com 
as mentiras divulgadas no tex-
to, Paes e Freixo foram às redes 
sociais desmentir os boatos.

Tanto o deputado federal 
quanto o seu partido, o Psol, já 
disseram que serão oposição em 
uma eventual volta do candida-
to à Prefeitura do Rio. Os filiados 
do partido foram recomendados 
a votar em Paes como um ‘veto’ 
a Crivella. Em vídeo publicado 

nas redes, o ex-prefeito explicou. 
“De novo o ‘pai da mentira’. 

Primeiro: o Psol, assim como 
vários outros partidos, reco-
mendou seus filiados a vota-
rem para tirar o Crivella. O 
Psol não vai ter qualquer parti-
cipação num eventual governo 
meu. Nem eles pediram, nem 
eu ofereci”, disse Paes.

O panfleto também diz que 
Paes apoia o aborto, a legaliza-
ção das drogas e o ‘kit gay’ nas es-
colas. O boato do ‘kit gay’ surgiu 
entre 2011 e 2012, ainda no go-
verno da presidenta Dilma Rou-
sseff (PT), por rivais políticos.  O 
suposto ‘kit’ nunca existiu.

A campanha de Crivella con-
firmou que é um panfleto ofi-
cial, mas negou que o conteúdo 
seja fake news. 

Dirigente do 
Psol baleado

 LAnselmo Pires da Silva 
Neto, de 54 anos, secretá-
rio-geral do Psol em Gua-
rulhos, foi baleado no bra-
ço quando estava em carro 
aberto no bairro de Jardim 
Palmira, em Guarulhos, na 
Grande São Paulo, ontem. 
O dirigente do Psol fazia 
carreata na campanha de 
Elói Pietá (PT), candidata 
que recebe o apoio da sigla, 
no segundo turno da elei-
ção do município.

RAPIDINHA...

Eduardo Paes (DEM) e Mar-
celo Crivella (Republicanos) fo-
ram às ruas tentar conquistar 
votos para o segundo turno, on-
tem. Paes participou de uma ca-
minhada em Campo Grande, 
na Zona Oeste. Durante o even-
to, Paes acusou Crivella de men-
tir em sua campanha e informou 
que vai entrar com processo con-
tra o atual prefeito por distribuir 
panfletos com fake news. 

Crivella

Crivella esteve na Praça Se-
ca, também na Zona Oeste, e em 
Acari, na Zona Norte. Ele rea-
firmou o compromisso de não 
aumentar o pedágio da Linha 
Amarela e reduzir o valor do IP-
TU, que ele mesmo aumentou, 
por decreto, em 2017, logo após 
ter sido eleito.

À caça de 
votos nas 
ruas
Paes e Crivella 
fazem campanha 
na Zona Oeste

 L CORPO A CORPO

Campanha de Crivella assumiu autoria do panfleto (detalhe)

LUCIANO BELFORD
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K

E
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Na véspera do Dia da Cons-
ciência Negra, João Alberto Sil-
veira Freitas, um soldador negro, 
foi espancado e assassinado por 
dois vigilantes brancos em um 
Carrefour de Porto Alegre (RS). 
Desde então, manifestações an-
tirracistas eclodiram em unida-
des do mercado em todo o Brasil. 
Neste domingo, foi a vez da loja 
da Rodovia Washington Luiz, em 
Duque de Caxias, receber um ato 
pacífico contra o racismo. Aber-
to pela manhã, o Carrefour foi fe-
chado por volta das 14h pela or-
ganização do estabelecimento, 
que teve a segurança reforçada 
pela Polícia Militar (PM) e pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A primeira reação das pes-
soas que chegavam para fazer 
compras foi de espanto, por não 
poderem entrar. Dois agentes da 
PRF já estavam no local e uma fi-
la se formava na porta do Car-
refour. O ato, porém, ainda não 
tinha começado e não havia con-
centração de manifestantes. O 
protesto começou por volta das 
14h30, com pessoas reunidas ao 
redor de um carro de som, por 
fora da grade que cerca o estacio-
namento. Manifestações foram 
feitas em outras filiais da rede no 
Rio e na Região Metropolitana.

O professor Marroni Alves, do 
Educafro, que promove a Educa-
ção de negros, disse que é preciso 
“começar a mexer na consciên-
cia das pessoas, para tirá-las da 
inércia. A grande coisa que pre-
cisamos começar a fazer, a partir 
desse momento, é denunciar for-
temente o racismo. Infelizmente, 
está sendo necessário mais e mais 
mortes de negros para isso acon-
tecer”, afirmou.

Protesto 
fecha 
Carrefour
PM e PRF fizeram 
segurança em filial 
da rede em Caxias

 L INDIGNAÇÃO

‘Sequestro’ 

foi uma fuga
Encontrada, modelo mirim diz 
que sofria maus-tratos em casa

 L DESMENTIU OS PAIS 

A modelo mirim Emily 
Dias, de 14 anos, foi encon-
trada pela Polícia Civil de São 
Paulo ontem, após uma notí-
cia de seu desaparecimento ter 
se espalhado nas redes sociais.

De acordo com a polícia, a 
adolescente admitiu que fugiu de 
casa, desmentindo a versão dos 
pais de que teria sido sequestra-
da, e os acusou de maus-tratos. 
Ela foi encaminhada para o Con-
selho Tutelar de Itanhanhém, 
no Litoral de São Paulo, que está 
apurando caso. 

Os pais da menina regis-
traram boletim de ocorrência 
alegando que ela tinha sido 
sequestrada na madrugada 
de sábado. Segundo a delega-
da Evelyn Gonzalez Gagliar-

di, a Delegacia de Investiga-
ções Gerais (DIG) localizou 
a adolescente. “Não é seques-
tro, foi desaparecimento, ela 
fugiu de casa mesmo e foi en-
tregue para o Conselho Tute-
lar até que caso seja esclareci-
do”, disse a delegada. 

O caso repercutiu após os 
pais de Emily usarem as redes 
sociais para pedir informações 
sobre o paradeiro da filha. Em 
relatos compartilhados na in-
ternet, a mãe de Emily, Dayane 
Dias, relatou que ela e o mari-
do viram um carro saindo da 
rua na madrugada de sábado, 
e que a maçaneta da casa estava 
quebrada. A mãe ainda alegou 
à polícia que ouviu a filha gri-
tar por socorro.
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Vascão segura pressão
Gigante da Colina supera os desfalques e ganha ponto importante no Morumbi

O 
Vasco foi melhor no pri-
meiro tempo, quando ce-
deu o empate em falha do 

zagueiro Jadson, mas recuou mui-
to na etapa final. O placar de 1 a 
1 com o São Paulo acabou sendo 
justo, ontem, no Morumbi, e deu 
confiança para o próximo desa-
fio pela Sul-Americana. Hoje é 
dia de secar o Atlético-GO diante 
do Sport, na Ilha do Retiro, para 
manter o time de Sá Pinto fora da 
zona de rebaixamento.

O lateral-direito Léo Mattos, 
que cumpriu suspensão pelo ter-
ceiro cartão amarelo ontem, e o 
zagueiro Castan, recuperado da 
Covid-19, devem voltar na quin-
ta-feira, às 21h30, na Argentina, no 
jogo de ida das oitavas da Sula con-
tra o Defensa y Justiça, que no sá-
bado visitou o Colón e perdeu por 
2 a 0. Já o goleiro Fernando Miguel, 
o atacante Talles Magno e o meia 
Benitez, infectados pelo novo co-
ronavírus, seguirão fora.

O Vasco criou muitas chances 
de gols na etapa inicial, quase to-
das em contra-ataques. Num de-
les, aos 18 minutos, após belo lan-
çamento do colombiano Gustavo 
Torres, o argentino Germán Ca-
no avançou sozinho em direção ao 
gol e finalizou sem chances de de-
fesa para Tiago Volpi: 1 a 0.

Aos 33, o zagueiro Jadson ti-

tubeou ao demorar a rifar a bola 
dentro da área e o corte saiu pren-
sado no adversário: a bola sobrou 
limpa para Luciano, que bateu for-
te e no canto: 1 a 1.

Na volta do intervalo, com ape-
nas um minuto, Brenner dividiu 
com a defesa vascaína e saiu na 
cara de Lucão, que fez bela defe-
sa. “Conheço o Brenner há mui-
to tempo de seleção, jogamos na 
sub-17 e na sub-20 e nos torna-

mos amigos. É muito legal en-
contrar com ele aqui em um jogo 
importante. Eu saí falando que ele 
não era homem de palavra, por-
que disse que ia fazer gol em mim 
e não fez. Hoje me dei melhor”, 
brincou Lucão.

Na melhor chance do Vasco na 
etapa final, Pikachu deixou Tor-
res cara a cara com o goleiro, mas 
o chute saiu travado e raspando a 
trave. Com três zagueiros, o Vasco 
se fechou e segurou o empate.

DIVULGAÇÃO

‘BRENNER DISSE 
QUE IA FAZER 
GOL EM MIM 
E NÃO FEZ’, 

BRINCOU LUCÃO

VASCO
BOLA CHEIA
Lucão, Cano, Miranda
Ricardo Graça, Léo Gil,
e Gustavo Torres 

DEU PRO GASTO
Marcos Jr., Henrique, 
Vinícius e Pikachu

BOLA MURCHA
Jadson, Neto Borges, 
Ygor Catatau, Juninho 
e Andrey 

PERNA DE PAU
Lucas Santos

TÉCNICO
Sá Pinto encaixou 
o esquema de três 
zagueiros: uma barreira!

SÃO PAULO
Era favorito e jogou completo. 
Mas não estava inspirado e não 
achou espaços na zaga do Vasco.

ATUAÇÕES

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

Lucão; Miranda, Jadson e Ricardo Graça; 
Pikachu, Marcos Júnior, Léo Gil (Andrey) 
e Henrique (Neto Borges); Vinícius (Lucas 
Santos), Cano (Ygor Catatau) e Gustavo 
Torres (Juninho). Técnico: Ricardo Sá Pinto

Local: Morumbi Juiz: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC) 
Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC) 
Gols: 1º tempo: Cano, aos 18 minutos, e Luciano, aos 33 
Cartões amarelos: Jadson, Brenner, Yago Pikachu (vai cumprir suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo diante do Ceará) e Hernanes

SÃO PAULO 1 VASCO 1

Autor do lançamento para o gol do Cano, Gustavo Torres marca o são-paulino Léo, ex-Fluminense
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Independentemente da fragilida-
de do Coritiba o Flamengo mos-

trou evolução jogando de forma 
intensa e uniforme durante pelo 
menos 70 minutos, com destaque 
para Arrascaeta e Bruno Henrique 
(foto), que mostraram sinais de re-
cuperação física, facilitando muito 
o trabalho de Everton Ribeiro. Fal-
ta recuperar Gabigol para que seja 
refeito o quarteto que foi base do 
sucesso em 2019. Amanhã, na Ar-
gentina, novo desafio: conseguir 
um bom resultado diante do Ra-
cing no primeiro de dois jogos pe-
las oitavas de final da Libertadores. 
A missão para Rogério Ceni será 
corrigir erros que ainda compro-
metem o sistema defensivo: não 
só na recomposição como na con-

 L Independentemente da 
possível segunda onda 
do Covid-19, a CBF afirma 
que não cogita interrom-
per o Brasileirão ou a Co-
pa do Brasil.

 LBalotelli, 30 anos e de-
sempregado, estará no 

Vasco em 2021, é o que 
promete Leven Siano, pre-
sidente eleito em um dos 
pleitos no clube.

 LFifa marca Mundial de 
Clubes para fevereiro, ba-
tendo com a reta final do 
Brasileirão.

Falta arrumar a cozinha

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

NOVO NORMAL

 L Matheus, filho de Bebeto e Denise, 
faz o gol do Coritiba na derrota por 
3 a 1 para o Flamengo e não come-
mora em homenagem à paixão da 
família pelo Rubro-Negro.

 L O Covid-19 não aliviou nem a nos-
sa Rainha Marta, que testou positivo 
e teve que ser desconvocada da Se-
leção Brasileira que fará amistosos 
com o Equador.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L É inacreditável que uma 
equipe tenha que ir a cam-
po cumprir tabela do Cam-
peonato Brasileiro sem poder 
contar com a metade do elen-
co. A CBF errou ao manter o 
formato da disputa e a úni-
ca solução que encontrou foi 

permitir aumentar o número 
de jogadores inscritos. O re-
sultado não poderia ser pior, 
com jogos desinteressantes 
entre equipes mutiladas com-
prometendo a qualidade dos 
espetáculos e expondo os atle-
tas. Pura insensatez.

As boas atuações do volan-
te Zé Ricardo, de 24 anos, têm 
despertado o interesse de clu-
bes da Série A. O treinador 
Lisca, do América Mineiro, se-
mifinalista da Copa do Brasil, 
afirmou que o Flamengo teria 
interesse na contratação do 
atleta. “O Flamengo, que per-
deu o Thiago Maia, está inte-
ressado. O Atlético, que é nos-
so rival, também. O Palmeiras, 
que perdeu o Felipe Melo, se 
interessou”, afirmou em en-
trevista à Rádio Grenal.

Thiago Maia sofreu uma 
grave lesão no ligamento do 
joelho. Por conta disso, o jo-
gador não irá mais atuar nessa 
temporada. Com apenas Wil-
lian Arão para a posição de vo-
lante, o Flamengo pode contra-
tar mais um jogador.

Zé Ricardo entrou em cam-
po em 27 partidas na tempora-
da de 2020, entre Campeonato 
Mineiro, Copa do Brasil e Série 
B, e marcou um gol.

Fla mira 

volante 

da Série B

Zé Ricardo pode 
ocupar vaga de 
Thiago Maia

 L LISCA DEU O PAPO BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º ATLÉTICO-MG 39 22 12 3 7 39 28 11

 2º FLAMENGO 39 22 11 6 5 37 31 6

 3º SÃO PAULO 37 19 10 7 2 30 18 12

 4º INTERNACIONAL 36 22 10 6 6 33 22 11

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 35 22 10 5 7 31 25 6

 6º PALMEIRAS 34 21 9 7 5 28 21 7

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º SANTOS 34 22 9 7 6 30 25 5

 8º GRÊMIO 33 20 8 9 3 26 19 7

 9º ATHLETICO-PR 28 22 8 4 10 19 21 -2

 10º BAHIA 28 22 8 4 10 28 34 -6

 11º FORTALEZA 28 22 7 7 8 22 20 2

 12º BRAGANTINO 26 22 6 8 8 29 28 1

ZONA NEUTRA
 13º SPORT 25 21 7 4 10 19 28 -9

 14º CEARÁ 25 21 6 7 8 27 32 -5

 15º CORINTHIANS 25 21 6 7 8 24 29 -5

 16º VASCO 24 21 6 6 9 23 27 -4

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º ATLÉTICO-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8

 18º CORITIBA 20 22 5 5 12 20 31 -11

 19º BOTAFOGO 20 21 3 11 7 21 27 -6

 20º GOIÁS 15 20 3 6 11 22 34 -12

 * Jogo não encerrado até o fechamento desta edição. 

22ª RODADA

20/11

 BRAGANTINO 4 X 0 BAHIA

21/11

 FLAMENGO 3 X 1 CORITIBA 

 ATHLETICO-PR 1 X 0 SANTOS

 GOIÁS 1 X 0 PALMEIRAS

ONTEM

 SÃO PAULO 1 X 1 VASCO 

 CEARÁ 2 X 2 ATLÉTICO-MG 

 BOTAFOGO 1 X 2 FORTALEZA  

 INTERNACIONAL 1 X 2 FLUMINENSE  

 CORINTHIANS  X  GRÊMIO *

HOJE

 SPORT  X  ATLÉTICO-GO 20:00

ARTILHARIA
 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 12  GOLS: Marinho (Santos)
 10  GOLS: Pedro (Flamengo), Claudinho (Bragantino), Cano (Vasco) 
e Keno (Atlético-MG)    9  GOLS: Luciano (São Paulo)

23ª RODADA

QUARTA-FEIRA 

 ATLÉTICO-MG  X  BOTAFOGO 21:30

 CORITIBA  X  CORINTHIANS 21:30

QUINTA-FEIRA 

 FORTALEZA  X  GOIÁS 20:00

SÁBADO 

 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

fusa saída de bola que segue sendo 
ponto fraco explorado pelos ad-
versários. A solução nem parece 
tão difícil, basta ensinar a diferen-
ça entre sair com a bola, ficar com 
ela fazendo cirandinha na cara do 
próprio gol até entregar o ouro e 
determinar, para evitar riscos, que 
não tentem fazer o que não sabem.

DANIEL CASTELO BRANCO

Zé Ricardo é do América Mineiro

AMÉRICA-MG / DIVULGAÇÃO
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Gabigol é a esperança
Atacante viaja para a Argentina e deve encarar o Racing, amanhã, pela Libertadores

 L FLAMENGO

A
pós a primeira vitória sob 
o comando de Rogério Ce-
ni, sábado, sobre o Coriti-

ba, por 3 a 1, o Flamengo trocou o 
chip do Brasileirão pela Liberta-
dores. Amanhã, às 21h30, na Ar-
gentina, é a vez do jogo de ida das 
oitavas de final, contra o Racing. 
A boa notícia é a possível volta do 
artilheiro Gabigol.

O treinador confirmou que o 
atacante já se recuperou do pro-
blema muscular na coxa e será 
relacionado, assim como o late-
ral-esquerdo Filipe Luís. Outra 
opção será o meia Diego Ribas, 
que no sábado voltou a atuar após 
longo período lidando com um 
problema muscular.

Ceni também falou sobre Pe-
dro, que voltou da Seleção lesio-
nado, segue em tratamento e está 
sendo preparado para o duelo de 
volta, dia 1º, no Maracanã. “Ga-
briel vai ser relacionado e viaja 
com a gente. Pedro continua em 
tratamento. Não sei colocar o pra-
zo exato, mas vem evoluindo e só 
na semana que vem, quando vol-
tarmos da Argentina, poderemos 
estipular um prazo mais próxi-
mo”, afirmou o treinador, que 
analisou o adversário de amanhã:

“Comecei a estudar, conheço 
muito o (treinador Sebastián) 
Becacecce, sei como ele gos-
ta de jogar. Não podemos fi-
car nos iludindo pelos últimos 
resultados (do Racing em no-
vembro). Não temos que com-
parar os últimos resultados 
(Tucuman 4 a 1, Unión Santa 
Fé 2 a 0, Arsenal Sarandí 2 a 0 
e Tucuman 2 a 0), porque até 
nós tivemos uma vitória (3 a 
1 Coritiba), um empate (1 a 1 
Atlético Goianiense) e duas der-
rotas (São Paulo 2 a 1 e 3 a 0). 
É um time argentino, jogando 
Libertadores e na Argentina. É 
muito difícil para qualquer ti-
me”, explicou Ceni.

Gabigol já se recuperou do problema muscular na coxa e será relacionado para o duelo de amanhã

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LNo futebol brasileiro desde 2015, 
quando trocou o Defensor-URU 
pelo Cruzeiro, o uruguaio Arras-
caeta fez contra o Coxa o seu gol 
de número 39 em 125 jogos em 
Brasileirões. O camisa 14 da Gá-
vea agora é o quinto maior arti-
lheiro estrangeiro na história da 
competição. No sábado, o meia 
deixou para trás o argentino Her-
nán Barcos (38 gols em 112 jogos), 

ex-Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, 
que hoje defende o Messina-ITA.

O líder do ranking é o sér-
vio Petkovic, campeão brasileiro 
com o Flamengo em 2009 e au-
tor de 83 gols em 271 partidas do 
Brasileirão, somando também as 
suas passagens por Vitória, Vasco, 
Fluminense, Goiás, Santos e Atléti-
co-MG. O peruano Guerrero, ou-
tro que atuou pelo Rubro-Negro, 

aparece na 2ª posição, com 55.
Acima de Arrasca também es-

tão o colombiano Aristizábal (48 
gols em 117 jogos) e o argentino 
D’Alessandro (40 gols em 250 jo-
gos). Abaixo de Barcos vêm os ar-
gentinos Fischer (36 gols em 91 jo-
gos) e Conca (36 em 180 jogos), 
além do boliviano Marcelo More-
no (34 em 90 jogos) e do argentino 
Doval (31 em 96 jogos).

Arrascaeta entra no ‘Top 5’ dos estrangeiros

 LAquela recuada de Léo Perei-
ra para Hugo Souza, que perdeu 
a bola para Brenner e resultou 
na derrota por 2 a 1 para o São 
Paulo, pelo duelo de ida da Copa 
do Brasil, ainda dá frio na barri-
ga. No sábado, apesar da vitória 
tranquila sobre o Coritiba, o go-
leiro Diego Alves se irritou com 
um passe ruim do zagueiro. Co-
mo os jogos têm sido de portões 
fechados, as reações dos jogado-
res podem ser ouvidas claramen-
te e o esporro viralizou nas redes 
sociais. “Diego Alves mandando 
o Léo Pereira tomar no **, falan-
do que é para ele chutar a bola pra 
frente e não ficar recuando para 
trás. Diego Alves é ídolo demais!”, 
escreveu outro internauta.

Bronca em 
Léo Pereira

 L Emprestado até o final de 
2020, o atacante Pedro Rocha 
pode ter o seu vínculo reno-
vado até o meio da tempora-
da de 2021 com o Flamengo. 
O Spartak Moscou, da Rús-
sia, aceita a prorrogação, mas 
faz pede 1,5 milhões de euros 
(cerca de R$ 9 milhões). Ago-
ra, a diretoria rubro-negra 
avalia se vale ou não investir 
na permanência do atleta de 
26 anos, que chegou no come-
ço da temporada para ser uma 
opção ofensiva. No entanto, o 
jogador pouco atuou, seja por 
decisão técnica ou por conta 
das suas lesões. Foram apenas 
dez jogos com a camisa rubro-
negra até o momento.

Empréstimo de 
Pedro Rocha
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O drama só aumenta...
Glorioso joga mal contra o Fortaleza e segue afundado na penúltima colocação

 L TEM QUE REAGIR

A 
situação do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro 
é cada vez mais desespe-

radora. Vindo de jejum de cin-
co jogos sem vencer, o Botafogo 
foi derrotado pelo Fortaleza por 
2 a 1, no Nilton Santos. Os gols 
da partida foram marcados pelo 
atacante Bergson, David e Warley.

Com o resultado, o Botafo-
go afundou na zona de rebaixa-
mento, com apenas 20 pontos 
conquistados e na penúltima 
posição. Além disso, o Glorioso 
é o pior mandante do campeo-
nato. Já o Fortaleza subiu para a 
11ª posição, com 28 pontos. Essa 
foi a primeira vitória do Leão do 
Pici após a saída de Rogério Ceni.

Na próxima rodada, o Botafo-
go terá a dura missão de encarar 
o Atlético-MG no Mineirão. Esse 
será o primeiro jogo de uma se-
quência indigesta. Em seguida, o 
Glorioso recebe o Flamengo, no 
Nilton Santos, e viaja para enfren-
tar São Paulo e Internacional. Já 
o Fortaleza, busca a retomada no 
campeonato, diante do lanterna 
Goiás, na Arena Castelão.

O Botafogo começou a par-
tida com mais posse de bola e 
criou as principais chances de 
gol no primeiro tempo, que ter-
minou sem gols.

Precisando da vitória para 

respirar no Campeonato Brasi-
leiro, o Botafogo voltou melhor 
na etapa final. Aos seis minu-
tos, José Welison foi derrubado 
dentro da área por Felipe, mas 
o árbitro Héber Roberto Lopes 
mandou o jogo seguir.

Mais perigoso, o Fortaleza 
abriu o placar aos 15 minutos 
do segundo tempo. Um minu-
to após entrar em campo, Berg-
son aproveitou o rebote de Ca-
valieri no chute de Romarinho 

e colocou o Leão do Pici à frente 
no placar. E aos 33, ainda ampliou 
com David: 2 a 0.

O Botafogo conseguiu dimi-
nuir a desvantagem com Warley, 
que fez grande jogada e chutou 
firme de fora da área para colocar 
o Glorioso de volta no jogo. 

O Botafogo ensaiou uma pres-
são nos minutos finais. No entan-
to, o Fortaleza se fechou e conse-
guiu segurar a vantagem.

Babi não conseguiu marcar e foi substituído por Pedro Raul

DANIEL CASTELO BRANCO

NA PRÓXIMA 
RODADA O 

BOTAFOGO VAI 
ENCARAR O 

ATLÉTICO-MG

Cavalieri; Kevin (Marcinho), Benevenuto, 
Kanu e Victor Luis; José Welisson, Caio 
Alexandre (Warley) e Honda (Éber Bes-
sa); Bruno Nazário, Babi (Pedro Raúl) e 
Kalou. Técnico: Emiliano Díaz

Felipe Alves; Tinga, Jackson, Wanderson 
(Ronald) e Bruno Melo; Felipe (Carlinhos), 
Juninho, Marlon (Yuri César) e Romari-
nho (Osvaldo); David e Wellington Paulis-
ta (Bergson). Técnico: Chamusca

Local: Nilton Santos 
Juiz: Heber Roberto Lopes (SC) 
Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro 
(SC) e Helton Nunes (SC) 
Árbitro de Vídeo: Rodrigo Dalonso 
Ferreira (SC) 
Gols: 2º tempo: 
Bergson, aos 15 minutos; 
David, aos 33; e Warley, aos 35 
Cartões amarelos: Kanu e David

BOTAFOGO 1

FORTALEZA 2

 LApós ser operado com suces-
so no último final de semana 
para a retirada de um nódulo 
na garganta, o técnico Ramón 
Díaz tem chances estrear no 
comando do Botafogo contra 
o Atlético-MG, líder do Cam-
peonato Brasileiro, na próxima 

quarta-feira, pela 23ª rodada 
do Brasileirão. 

Recuperação
De acordo com o site glo-

boesporte.com, Ramón Díaz se 
recupera bem no Paraguai e se-
rá reavaliado hoje para saber se 

poderá dirigir o Botafogo no 
jogo do meio de semana.

Depois de visitar o Atlético 
Mineiro, no Mineirão, o Glo-
rioso vai receber o Flamengo 
no Nilton Santos e viajará pa-
ra enfrentar o São Paulo e o In-
ternacional.

Ramón Díaz será avaliado hoje no Paraguai
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Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, 
Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo 
Dourado (Johnny), Edenilson, Nonato, 
Maurício e Caio Vidal (Yuri Alberto); 
Thiago Galhardo. Técnico: Leomir

Muriel; Calegari, Digão, Luccas Claro e 
Danilo Barcelos; Yuri, Yago (André) e Nenê 
(Caio Paulista); Wellington Silva (Felippe 
Cardoso), Lucca (Luiz Henrique) e Marcos 
Paulo. Técnico: Odair Hellmann

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) 
Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP) 
Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) 
Gols: Mauricio, aos 14 minutos. 2º tempo: Lucca, aos 11, e Caio Paulista, aos 35 
Cartões amarelos: Uendel, Danilo Barcelos, Digão e Yago Felipe

INTERNACIONAL 1 FLUMINENSE 2

 L DE VOLTA AO G-6

Superação no Sul
Flu quebra a invencibilidade do Inter no Beira-Rio

N
a superação, o Fluminen-
se conseguiu uma vitória 
importantíssima sobre o 

Internacional, ontem, Porto Ale-
gre. O Tricolor saiu atrás, mas 
conseguiu a virada no segun-
do tempo e derrotou o Colora-
do por 2 a 1. Com o resultado, a 
equipe de Odair Hellmann está 
de volta ao G-6.

O Fluminense volta aos gra-
mados pelo Campeonato Brasi-
leiro no próximo dia 30. O rival 
será o Bragantino, no Maracanã. 
Enquanto isso, o Internacional 
tem desafio importante pela Li-
bertadores, contra o Boca Ju-
niors, em Porto Alegre.

O primeiro tempo entre In-
ternacional e Fluminense foi 
de muito pouca inspiração das 
duas equipes. O Tricolor teve 
mais posse de bola, porém, a 
equipe gaúcha saiu na frente 
do placar e foi mais perigosa, 
devido a algumas falhas indi-
viduais do Tricolor.

O Internacional marcou lo-
go na primeira chance que te-

Felippe Cardoso (E) e Lucca comemoram o gol da vitória tricolor

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

ve. Aos 14 minutos, após jogada 
bem trabalhada, Mauricio fina-
lizou, Muriel deu bobeira e sol-
tou a bola, no rebote, o mesmo 
Mauricio apareceu para conferir.

O Colorado voltou a balan-
çar as redes aos 37 minutos. 
com Thiago Galhardo. O lan-
ce, no entanto, acabou anulado 
porque a bola bateu na mão do 
ex-jogador do Vasco.

Antes do intervalo, após con-
tra-ataque de velocidade, Wellin-
gton Silva finalizou da entrada da 
área, a bola desviou na zaga colo-

rada e passou bem perto do gol. 
Logo aos dois minutos do se-

gundo tempo, Yago sofreu lesão 
e deixou a partida, dando lugar 
ao jovem André.

Nove minutos depois, o Tri-
color conseguiu o empate com 
um gol olímpico de Lucca, que 
fazia a sua estreia como titular. 
Aos 15 minutos, Thiago Ga-
lhardo teve gol anulado. 

A virada veio aos 35. Marcos 
Paulo deu belo passe para Caio 
Paulista, o atacante dominou 
e finalizou na saída de Lomba. 

 L Muriel falhou no gol do In-
ternacional e não demonstrou 
segurança. Os laterais Calega-
ri e Danilo Barcelos erraram 
muito. Mas os zagueiros Digão 
e Luccas Claro se saíram bem 
na maioria dos lances. Já Yuri 
e Yago jogaram com muita dis-

posição no meio. Na frente, 
se Nenê esteve sumido, Caio 
Paulista foi decisivo, Welling-
ton Silva correu bastante, Luc-
ca e Marcos Paulo cresceu no 
segundo tempo, dando bela 
assistência. Assim, o time de 
Odair Hellmann superou as 

muitas dificuldades. Para o 
duelo com o Bragantino, da-
qui a uma semana, às 20h, no 
Maracanã, o meia Yago, que 
deixou a partida com dores na 
perna direita, levou o terceiro 
cartão amarelo e será substi-
tuído por André.

Yago leva o terceiro cartão e não pega o Braga

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 23/11/2020 · MEIA HORA 13



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 23/11/202014

A GATA DA HORA
SAMUEL MELIM/DIVULGAÇÃO

 LApós empates no tempo nor-
mal (1 a 1) e no período extra (2 
a 2), o Vasco venceu o Sampaio 
Corrêa-MA nos pênaltis, por 
3 a 2, ontem, no Parque Olím-
pico da Barra da Tijuca, e con-
quistou o Tri brasileiro de bea-
ch soccer. E foi com emoção, já 
que o time maranhense em-
patou a 15 segundos do fim da 

prorrogação. Nas penalidades, 
o goleiro Rafa Padilha foi herói. 
O Trem-Bala da Areia atuou 
com Rafa Padilha, Catarino, 
Jordan, Mauricinho e Benja-
min. Entraram Lira, Josep, Be-
tinho, Luquinhas (1 gol), Rafi-
nha (1), Bokinha e Lucão. Já o 
Anchieta-ES bateu Flamengo 
por 6 a 5 e levou o bronze.

Vascão é Tri brasileiro na areia

MARLON GOULART/ DIVULGAÇÃO

e m -
patou em 1 a 1 com o São 
Bento-SP, ontem, no Lu-
so Brasileiro, e segue cin-
co pontos acima dos ti-
mes do Z-2 (Boa Esporte 
e o próprio São Bento). O 
Voltaço ainda pega Brus-
que e Londrina nas roda-
das restantes da Série C.

perdeu por 3 a 0 
para o Cascavel, ontem, no 
Paraná, e não tem mais chan-
ces de se classificar na Série D. 
No próximo sábado, em Mo-
ça Bonita, o time cumprirá 
tabela contra o Mirassol pela 
última rodada. Cabofriense 
e Portuguesa-RJ seguem vi-
vas na competição.

 LO VOLTA REDONDA LO BANGU

não es-

tá interditada para 

olhares e elogios. Cur-

vilínea e poderosa, a 

loiraça arrasou em um 

ensaio de tirar o fôlego 

dentro de uma acade-

mia para ressaltar a im-

portância da atividade 

física na vida de todos. 

Veja mais fotos espeta-

culares no Insta da bel-

dade: @daysebrucieri.

DAYSE BRUCIERI

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

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
 

PENHA R$900,00
Apartamento enorme.  2 quartos, 
demais dependências. Av. Nossa 
Senhora da Penha, 205/ 202, 
fiador ou seguro fiança. próximo 
ao bombeiro.
 

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
 

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

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

PINTOR V/TEXTO
Para Autos, experiência car-
ros passeio, salário r$1.900,00, 
+ajuda condução, semana 
5dias. Trazer documentos. Início 
imediato, Rua Quito, 143 Penha.
 

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 
Mesmo sem experiência. Paga-
mento Imediato!! 
 Excelente remuneração!! Horário 
comercial. 
Local tranquilo, Grande Clientela. 
Início imediato!!
Centro-Rj: Tel:2215-7063 / 2222-
7864/ 98444-6585 zap
 
ADMITE-SE 
Moças maiores, Zona Norte/ Re-
creio.  ganhos acima R$1.500,00 
semanais, moradia grátis, 18/35 
bonitas, T.97011-6960 ZAP pode 
ligar a cobrar. T.99119-4721 .ZAP
 
ADMITE-SE MULHERES 
Privê em Nilópolis e Nova Igua-
çu, altos ganhos, até R$1.500,00 
semanais. Você faz seu horário/ 
dias trabalhados! Tratar 98152-
5159 Manu.
 
ADMITE-SE URGENTE 
terapeutas ou massagistas. 
Com/ sem experiência, traba-
lhar na Tijuca. Horário comer-
cial, que sejam responsáveis, 
tenham discrição. T.21-99529-
7864 Carol
 
ANINHA CENTRO 
40 anos, morenaça, massagista 
habilidosa, com várias técnicas 
diversificadas. Totalmente apa-
relhada, carinhosa, paciente, 
local discreto! Aceito cartão. T.21-
97314-1082.
 
ANITA BAIXADA 
Comunicativa, carinhosa, discre-
tíssima, pele macia e cheirosa, 
estilo namoradinha, aparelhada, 
atendimento completo R$100,00 
2horas. Aceito cartão. 24hs 
T:(21)96650-3381
 

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

NOVAS GATAS 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29. Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap 
www.sttelasehollywood.com.br
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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com 
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Ator confessa voto e gera polêmica
 LEm entrevista à Folha de 

São Paulo, Malvino Salva-
dor declarou que votou no 
então candidato Jair Bol-
sonaro nas eleições presi-
denciais de 2018. Segundo 
o ator, que rapidamente foi 
parar nos assuntos mais co-
mentados do Twitter, a sua 
escolha foi um voto “prag-
mático”. “Não sou daquela 
coisa de me abster. O meu 
voto naquele momento foi 
um voto pragmático, mas 
isso não quer dizer que eu 
apoie a outra pessoa (Bol-
sonaro)”, contou. Apesar 
de ter votado em Bolsona-
ro, o ator criticou a ideia 
de cortar verbas no setor 
cultural. “O que me an-
gustia é perceber uma vio-
lência desmedida e desca-
bida contra ela (cultura). No 
Twitter, a web rapidamen-
te reagiu à entrevista, com 
muitas críticas a Malvino.

 LDepois de um período sa-
bático das redes sociais ao 
ser ‘cancelada’ por aglo-
merar numa festa particu-
lar no início da pandemia 
do coronavírus, Gabriela 
Pugliesi voltou com tudo 
ao Instagram! Ontem, a in-

fluenciadora publicou uma 
foto ousada e recebeu elo-
gios. Na imagem em preto 
e branco, ela aparece fazen-
do topless em casa, usando 
calcinha. “My laje, my rules” 
(minha laje, minhas regras, 
em Português), escreveu. 
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‘VIDA SEXUAL MELHOROU AOS 50’
 LSe tem algo que marca a trajetória de Xuxa Me-

neghel é a sinceridade. Sempre muito direta, a 
eterna Rainha dos Baixinhos não se esquivou de 
perguntas no Altas Horas desde sábado, revelan-
do detalhes de sua vida sexual com o namorado, 
Junno Andrade. “Caiu a ficha de que a idade che-
ga para todo mundo. Aos 50 anos foi quando eu 
reencontrei o Junno. A minha vida sexual depois 
dos 50 melhorou muito, porque eu tenho um com-
panheiro que me ama, que gosta do que eu posso 
oferecer a ele”, destacou. “Comecei a viver coisas 
que não tinha vivido. Veio o Junno e eu falei: ‘É o 
cara!’. A gente vai fazer nove anos e eu estou mui-
to feliz”. Sucesso com programas infantis, Xuxa 
ressaltou a importância da chegada de Sasha, para 
centrar sua vida turbulenta. “Eu precisava ser uma 
boa pessoa”, avaliou a loira, que também comen-
tou que vive um momento de plenitude. “Ser mãe 
e ser uma mulher amada é muito importante”.

QUE SEREIA!

 LJuliana Paes não cansa 
de compartilhar sua be-
leza em mais clique em 
sua viagem às Ilhas Mal-
divas. Ontem, a atriz sur-
giu, saindo das águas e 
exibindo o corpão num 
biquíni roxo. “Sonhando 
com o azul”, escreveu Ju-
liana na legenda. 

Homenageou 
Luísa Sonza?

 LVitão compartilhou em seu 
Instagram imagens osten-
tando sua nova tatuagem. 
Tratam-se de duas rosas, es-
tampadas no pescoço. E para 
quem achou que o desenho 
seja uma homenagem à Luí-
sa Sonza, acertou. Apaixona-
da, a loira respondeu a foto, 
se derretendo ao amado. “Eu 
e tu”, escreveu ela.

EM ALTA EM BAIXA

 LIza faz desabafo sobre 
morte de João Alberto no 
Carrefour: ‘Nada justifica’

 LTaís Araújo, Lázaro Ra-
mos e os filhos testam 
positivo para Covid-19

 

ELA FAZ 
A LAJE DELA 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE AMOR SEM IGUAL A FORÇA DO QUERER

18h00. Globo: Roney explica seu pas-
sado para Keyla e afirma que amava sua 
mãe. Malu retorna ao colégio Grupo co-
mo diretora, e Bóris e os alunos descon-
fiam. Clara confessa a Lica que se sente 
insegura de aceitar o convite de Fio para 
sair. K2 observa Tato e Keyla e garante 
a K1 que o menino não se livrará dela.

19h45. Globo: Apolo insinua que 
Adriana o está assediando, e os dois 
discutem. Adônis despista Nair sobre 
Guto. Bruna se desculpa por ter beijado 
Giovanni. Fedora estranha o compor-
tamento de Leozinho. Penélope e Beto 
concluem que Tamara interrompeu sua 
medicação. Camila tem uma visão.

21h00. SBT: Cris agarra o supos-
to cantor português e Tomás Ferraz 
conta que viu o vídeo da pequenina 
na internet. Chico briga por Ernestina 
ter mentido para ele sobre os textos 
que ela enviava. Ela tenta se explicar 
e diz que quis impressioná-lo, mas 
Chico não a perdoa.

18h30. Globo: Alberto provoca Cas-
siano por ter ficado com Ester. Cassiano 
avisa para o comandante que descobriu 
uma pista de voo clandestina. Guiomar 
promete ajudar Ester a recuperar a 
ONG. Amaralina não gosta do resultado 
do exame. Cassiano avisa a Duque que 
não aceitará dinheiro de Dom Rafael.

21h00. Record: Maria Antônia fala 
sobre Poderosa e constrange Miguel 
e Fabiana. Fernanda fala sobre amor 
com Poderosa, que tenta disfarçar. 
Miguel acha graça da intervenção de 
Maria Antônia. Poderosa se irrita ao 
ver novamente a foto de Miguel. Er-
nani é intimado pela agressão à Yara.

21h30. Globo: Bibi observa Jeiza, e 
Aurora teme a obsessão da filha. Irene 
manipula Joyce. Silvana engana Eurico 
para apostar no jogo. Cibele garante a 
Joyce que levará o processo contra Ruy 
até o fim. Ruy pede que Caio consiga 
uma medida protetiva contra Cibele. 
Cláudio se declara para Ivana.

 L ‘A FORÇA DO QUERER’

‘Foi muito bonito’
Carol Duarte relembra personagem transexual

C
om reprise no horário nobre 
da Globo, ‘A Força do Que-
rer’ é, indiscutivelmente, 

uma trama com debates fortes e 
relevantes. Além de abordar ques-
tões como tráfico de drogas, em-
poderamento feminino, vício em 
jogos e machismo, o ponto alto 
da novela foi apresentar ao gran-
de público as nuances da transe-
xualidade. No papel de Ivana/Ivan, 
Carol Duarte conta que, assim co-
mo o telespectador, passou por 
mudanças após o trabalho.

“Foi nessa novela que eu apren-
di muito. Eu tive sorte de ter com-
panheiros e companheiras de cena 
tão talentosos, eles todos me ensi-
naram muito! Além de uma equi-
pe muito competente e generosa. 
Eu sempre lembro dos operado-
res de câmera do estúdio que me 
ensinaram bastante. De todos os 
diretores, pela dedicação, compa-
nheirismo, respeito, por confiar no 
meu trabalho, que ganhou proje-
ção nacional com essa persona-
gem”, destaca Carol. 

A projeção nacional e, inclusive 
internacional, foi um dos diferen-

ciais da repercussão em ‘A Força do 
Querer’. Até então, a atriz não ti-
nha dimensão do alcance de um 
sucesso televisivo. “Eu, que só ti-
nha feito teatro, fiquei impressio-
nada com o quanto a novela atin-
ge todos os lugares do nosso país, 
e no mundo! Depois da novela, fiz 

‘A Vida Invisível’ e fui para vários 
festivais e todos os países latino-a-
mericanos tinham visto a novela, 
eu fiquei muito impactada!”, con-
ta Carol, fazendo referência ao fil-
me de 2019, em que ela vive Eu-
rídice, personagem dividido com 
Fernanda Montenegro.

A atriz Carol Duarte deu vida à Ivana/Ivan na novela de 2017

TV GLOBO/RAFAEL CAMPOS
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela 

quer voltar.” (Rubem Alves)

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

 LNo trabalho, vai contar com a 
colaboração dos colegas para 
realizar tarefas. Surpreenda o 
par com alguma ação român-
tica. Pode sentir vontade de 
retomar um relacionamento.
Números da sorte: 24, 69 e 42.

 LGrandes mudanças vão acon-
tecer no ambiente profissional 
e no familiar. Ótimo dia para 
trabalhar em equipe e para ini-
ciar uma atividade física. Um 
novo amor pode surgir.
Números da sorte: 88, 16 e 70.

 LO seu jeito estará mais senti-
mental. Terá atitudes românti-
cas ao lado do par, aproveitem 
o momento a dois. Pode ser 
que surja uma preocupação 
ou que algum peça sua ajuda.
Números da sorte: 89, 44 e 71.

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 mente estará cheia de no-
vas ideias e projetos criativos, 
tenha coragem para colocá
-los em prática. Pode tirar um 
sonho da gaveta. A Lua pode 
deixar você mais sentimental.
Números da sorte: 00, 45 e 54.

 LHoje você conseguirá um 
bom retorno das suas iniciati-
vas, tanto no campo emocio-
nal quanto financeiro. Aposte 
em ações românticas com seu 
par. Evite conflitos familiares.
Números da sorte: 55, 46 e 64.

 LVai acordar com muita ener-
gia e deve superar qualquer 
obstáculo que se apresente. 
Faça contato com pessoas que 
poderão ser úteis para sua car-
reira, trabalhe em equipe.
Números da sorte: 29, 38 e 11.

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

 LO Sol vai conferir energia 
para dar andamento aos seus 
projetos profissionais. A fa-
mília poderá precisar de você 
para resolver um assunto do-
méstico, não meça esforços.
Números da sorte: 56, 20 e 02

 LHoje os astros ajudarão a 
aliviar a tensão dos dias an-
teriores. Pode tirar da gaveta 
sonhos guardados e colocar 
em prática. Novas negociações 
podem ocorrer no trabalho.
Números da sorte: 21, 48 e 93.

 LA sua mente estará cheia de 
novas ideias e você terá pique 
para colocá-las em prática. Por 
outro lado, pode estar mais 
sensível do que de costume, 
evite brigas com quem ama.
Números da sorte: 04, 31 e 76.

SÃO CLEMENTE
Terceiro Papa da história da Igreja 
Católica Romana, Clemente I ficou 
no posto entre os anos de 88 e 97. O 
maior destaque do seu pontificado foi 
a elaboração da Carta aos Coríntios, 
enviada a um povo que ameaçava 
romper com Roma, no ano de 96. A 
mensagem ficou famosa por trazer 
orientações e um recado de pacifica-
ção, acompanhados de muita fé. Essa 
intervenção mostra que Clemente, 
para além de Bispo de Roma, sen-
tia-se responsável e com autoridade 
sobre as outras igrejas. São Clemente 
terminou sua vida com o martírio, na 
colônia grega de Quersoneso.

SANTO DO DIA

SINCERIDADE
O dia já estava nascendo, 
quase seis horas da manhã, 
quando batem na porta. A 
mulher atende e vê o mari-
do com aquela cara de que 
a noite foi boa: completa-
mente bêbado, o cabelo ba-

gunçado, a roupa amassada, 
cheio de marcas de batom e 
com um cheiro forte de per-
fume feminino. Muito furio-
sa, a mulher grita:
— Vai, canalha, fala! Agora, 
eu quero ver você me dar um, 
pelo menos um motivo pra 

chegar às seis da manhã em 
casa.
Ele responde, sem pensar 
duas vezes:
— Ué, o café da manhã.

NA CONTRAMÃO
Um carro percorre uma rua 

inteira na contramão.
Até que um guarda, final-
mente, consegue parar o 
veículo:
— O senhor está louco? Não 
está vendo que está na con-
tramão? Aonde pensa que 
está indo? — pergunta o 

guarda.
O motorista, que está bêba-
do, responde para o policial:
— Para falar a verdade, eu 
não sei, seu guarda. Mas 
tenho certeza de que estou 
atrasado, porque todo mun-
do já está voltando.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Exú avisa que mudanças inespe-
radas serão positivas no traba-
lho e no lar. Controle o espírito 
aventureiro e não troque o cer-
to pelo duvidoso.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Mojubá
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para que Exú lhe conceda cami-
nhos seguros e prósperos, toda 
segunda-feira passe sete moe-
das no corpo, coloque em cima 
de um padê farofa crua de den-
dê e farinha de mesa. Leve até 
uma encruzilhada, acenda um 
cigarro e uma vela e faça seus 
pedidos a todo povo de rua.

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 introver-
tido e ao mesmo tempo mais 
romântico, procure se abrir 
com o par. No ambiente profis-
sional, irá criar oportunidades 
e incentivar os colegas.
Números da sorte: 30, 03 e 48.

 LHoje será fácil criar novas for-
mas de contornar os obstácu-
los que separam você dos seus 
sonhos, não se omita das deci-
sões. Talvez surja a vontade de 
iniciar um novo curso.
Números da sorte: 94, 85 e 31.

 LA Lua incentiva a sua criativi-
dade, mas pode também difi-
cultar uma tomada de decisão. 
Reuniões de trabalho não são 
indicadas hoje, se puder adie, 
para evitar dores de cabeça!
Números da sorte: 59, 05 e 41.
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