
meiahora.com O MAIS LIDO DO RIO

R$ 1

TERÇA-FEIRA, 24/11/2020 l ANO 16 l Nº 5417

A
LE

X
A

N
D

R
E 

V
ID

A
L 

/ F
LA

M
EN

G
O

Quarteto é 
preso com a 

mão no cofre 
do banco

ZONA NORTE 4

Polícia caça 
mais dois 

pela morte 
de bicheiro

IDENTIFICADOS 3

Fiocruz prevê 
vacinação 
a partir de 
fevereiro

COVID-19 6

‘Maleiros’ do 
táxi pirata no 
Galeão rodam 

GOLPISTAS 7

Com o fim da fase de grupos, quase 50% das urnas estão apuradas 
na Libertadores. Um dos eleitos para as oitavas, o Mengão conta 

hoje com os votos da Nação pra acabar com a marra dos argentinos
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Valão em Caxias 
precisa de limpeza

Longa espera 
pelo busão

Tampa de bueiro 
quebrada

Passarela virou 
passagem de moto

Pilha de lixo está há 
três meses em rua

Ruas de Seropédica 
com problemas

 L O valão do Parque Marilândia, 
em Duque de Caxias, está cheio 
de mato, barro e insetos. A Rua 
Belém está alagada e nós mo-
radores estamos prejudicados 
pela enchente. Peço providên-
cias urgente para limpeza geral 
desses valões.

 L Gostaria de relatar um descaso 
das linhas de ônibus 460S e 2335. 
Antigamente, costumavam passar 
vários coletivos, mas hoje fico no 
ponto esperando horas e nada 
deles, ressaltando que a tarifa é 
cara perante o descaso.

 L Uma tampa de buei ro  está 
quebrada há mais de um ano no 
meio da calçada, na Rua Barão 
de Petrópolis, no Rio Comprido. O 
local está muito perigoso, porque 
a tampa pode ceder e alguém se 
acidentar gravemente.

 L Várias motos passam pela pas-
sarela da estação de trem Comen-
dador Soares, em Nova Iguaçu, 
colocando em risco os pedestres 
que utilizam a construção. Não 
tem nenhum guarda por perto 
para impedir os motoqueiros.

 L Gostaria de fazer uma denun-
cia de uma pilha de lixo que está 
há três meses na calçada da Rua 
Lucio José Filho, no Parque An-
chieta, na altura do número 764. 
Algumas casas da via estão com 
infestações de rato e mosquito. 
Precisamos urgente de ajuda.

 L Algumas ruas do bairro Campo 
Lindo, no município de Seropédi-
ca, estão sem luz. Além da falta 
de iluminação, as vias também 
estão com o asfalto em péssimo 
estado, as calçadas também estão 
terríveis. A situação está crítica e 
a prefeitura nada faz.

José Firmino
Por e-mail

Valdemir Dias
Por e-mail

Alexandre Nicácio
Por e-mail

Anônimo
Nova Iguaçu

Robson Garcia
Por e-mail

Elen Cristina
Por e-mail

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,4304 (C); 
R$ 5,4310 (V)

POUPANÇA: 0,12%  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 53 anos e 
sou jornaleiro há um. 
Antes de ser jornalei-
ro, fui metalúrgico. Na 
minha profissão, gos-
to de interagir com as 
pessoas e o contato 
com a informação. 
Torço pelo Flamengo e, 
nas horas vagas, gosto 
de assistir TV e cuidar 
de minhas plantas. No 
MEIA HORA, gosto 
de ler os cadernos de 
esportes.

CLAUDIO 
FERREIRA DE 

SOUSA — Realengo

VICTOR 
PAULO 
ROCHA 
RODRI-
GUES DOS 
SANTOS  
tem hoje 29 
anos. Ele desa-
pareceu em 27 
de novem-
bro de 2007, em Mariópolis (Zona Norte 
do Rio), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Os quatro suspeitos de assassinar Fernando Iggnácio aparecem em imagem coletada pela Delegacia de Homicídio da Capital

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

Mais dois identificados
Polícia pede a prisão de suspeitos de executar o contraventor Fernando Iggnácio 

 L ASSASSINATO NA ZONA OESTE

A 
Polícia Civil identificou e 
pediu a prisão de mais dois 
integrantes do bando sus-

peito de executar o contraventor 
Fernando Iggnácio num helipor-
to no Recreio dos Bandeirantes, no 
dia 10. Nas análises das imagens 
coletadas, a Delegacia de Homicí-
dios (DH) da Capital identificou 
dois homens que fazem parte da 
milícia e de um grupo de extermí-
nio que atua na Zona Oeste do Rio.

Os dois identificados são o ex
-PM Pedro Emanuel D’Onofre 
Andrade Silva Cordeiro, o Pedri-
nho, e Ygor Rodrigues Santos da 
Cruz, o Farofa. Eles aparecem na 
imagem ao lado do PM Rodrigo 
da Silva das Neves. Um quarto sus-
peito que também está na imagem 
ainda não foi identificado. O vídeo 
em que aparecem os quatro sus-
peitos foi divulgado pelo Fantás-

tico, da Globo, no domingo. 
Na sexta-feira, a polícia 

apreendeu um carro que po-
de ter sido usado no planeja-
mento da morte do contraven-
tor. O Corolla foi encontrado 
na Rua João Melo, próximo ao 
Condomínio Vera Cruz, mes-
mo condomínio que Rodrigo 
morava com a namorada. O veí-
culo estava com a placa clonada. 

Um segundo carro, um Fox 
branco, que também foi usado pe-
lo bando, ainda está desaparecido. 
O veículo usava placa clonada. 

De acordo com a polícia, os as-
sassinos chegaram ao local quatro 
horas antes do crime. Através das 
imagens de câmeras de seguran-
ça, a polícia descobriu que o grupo 
usou o mesmo carro para ir até o 
local do crime dias antes. 

No dia do crime, Fernando Igg-
nácio, que era genro do contra-
ventor Castor de Andrade, estava 
acompanhando da esposa. Segun-
do a DH, ele foi atingido por pelo 
menos quatro tiros de fuzil. 

 LO PM Rodrigo das Neves está 
foragido. A Polícia Militar disse 
que ele ainda não se entregou em 
nenhum batalhão da corporação. 
A PM segue acompanhando as 
investigações da Polícia Civil. 

Dias depois do assassinato 
de Fernando Iggnácio, a polícia 
encontrou quatro fuzis na casa 
da namorada do policial militar. 
Dois deles, segundo confrontos 
balísticos, foram usados na exe-
cução do bicheiro. 

Segundo a Polícia Militar, 
o armário usado pelo policial 

foi esvaziado no último plan-
tão dado por ele no 5º BPM 
(Praça da Harmonia), no dia 
15. A informação foi da porta-
voz da cooperação, a coronel 
Gabryela Dantas. “O armário 
estava aberto e vazio”, afirmou. 

De acordo com a porta-voz, 
o policial tem histórico de mau 
comportamento, com faltas e 
atrasos nos plantões. Segun-
do a oficial, ele seria excluído 
da corporação após entrar no 
Conselho de Revisão Discipli-
nar, pelas atitudes negativas.

Policial militar está foragido
 L De acordo com o Ministé-

rio Público e a Polícia Civil, 
o ex-soldado da PM Pedro 
Emanuel D’Onofre Andrade 
Silva Cordeiro, o Pedrinho, e 
seu comparsa Ygor Rodrigues 
Santos da Cruz, o Farofa, têm 
uma ficha criminal extensa e 
já vinham sendo investigados 
por outros crimes. 

Pedrinho é acusado de ma-
tar, em abril de 2015, o taxista 
Carlos Paredes Dias. O crime 
ocorreu após os dois se desen-
tenderem em uma boate em 

Realengo, na Zona Oeste. 
Ygor Farofa é investigado 

por fazer parte de um grupo 
de matadores profissionais. 
Ele também é suspeito de in-
tegrar grupos paramilitares. 

É suspeito de ter partici-
pado da execução de um ra-
paz em novembro do ano 
passado, na Praça da Cohab, 
em Realengo. Na ocasião, os 
tiros atingiram a pequena 
Ketellen Umbelino de Oli-
veira Gomes, de 5 anos, que 
também morreu.

Investigados por outros crimes
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POLÍCIA

 L HOMICÍDIO NA ZONA OESTE

A 
Polícia Civil e o Minis-
tério Público do Rio 
(MPRJ) prenderam na 

manhã de ontem dois milicia-
nos denunciados pela morte de 
um homem identificado co-
mo Francisco Adriano Tomás, 
executado em fevereiro deste 
ano, no bairro de Guaratiba, 
Zona Oeste do Rio, com pelo 
menos 44 tiros. 

Ao todo quatro pessoas de-
nunciadas: Lincoln Brandão 
da Cruz dos Santos e Diego de 
Albuquerque Forte, apontados 
como executores, e José Carlos 
Luiz da Silva, o Pará, e Maurí-
cio Lopes dos Santos, coauto-
res. Diego e Maurício foram 
presos no início da manhã; Jo-
sé Carlos já estava preso, e Lin-
coln segue foragido. 

Investigações apontam que 
após a execução o grupo furtou 
pertences do corpo e da residên-

cia da vítima e ameaçaram ao me-
nos uma testemunha. O crime foi 
cometido por questão financeira.

Os quatro foram denun-
ciados por homicídio, furto, 
constituição de milícia priva-
da e coação. Os mandados de 
prisão e de busca e apreensão 
foram expedidos pelo Juízo do 
3º Tribunal do Júri.

‘Gato’ na Baixada

Outra operação da Polícia Ci-
vil de combate à milícia, ontem, 
teve como alvos os acusados de 
roubar energia de um condomí-
nio do “Minha Casa Minha Vida” 
em Queimados, Baixada Flumi-
nense. Um ‘gato’ de luz foi feito e, 
além de impedir a Light de reali-
zar serviços na região, os mora-
dores pagavam uma taxa de R$ 70 
por mês para consumir energia. A 
Força-Tarefa foi coordenada por 
agentes da 55ª DP (Queimados).

Milicianos são presos
Vítima foi assassinada em fevereiro com mais de 44 tiros

A Polícia Civil fez operações na Baixada Fluminense e na Zona Oeste

AGÊNCIA O DIA

Assaltantes rodam no banco
Quarteto rende seguranças, faz funcionários reféns e é capturado no cofre 

 L NA ZONA NORTE

A
gentes do 3º Batalhão de 
Polícia Militar (Méier), 
com apoio do Méier 

Presente, frustraram na ma-
nhã de ontem um roubo a uma 
agência bancária do Santander, 
na Rua Lucídio Lago, na Zona 
Norte do Rio. A ação resultou 
na prisão de quatro crimino-
sos. Duas pistolas glock cali-
bres .40 e .45 e uma motoci-
cleta usada pelo bando foram 
apreendidas.

“Frente à audácia dos margi-
nais, estamos sempre prontos a 
proteger!”, escreveu o perfil ofi-
cial do 3º BPM no Facebook.

Os criminosos chegaram 
ao local antes da abertura da 
agência. Eles renderam um se-

gurança, conseguiram entrar 
no local e fizeram 13 funcioná-
rios reféns. Em nota, a Polícia 
Militar informou que recebeu 
a informação de um assalto em 
andamento, enviou agentes pa-
ra o local e identificou os cri-
minosos, que já estavam no co-
fre da agência.

Os criminosos são das co-
munidades de Manguinhos 
e Arará, segundo a polícia. A 
ocorrência foi encaminhada 
para a 23ª DP (Méier).

“Ah, esses lafranhudos! É 
muita audácia desses tralhas, 
na frente do batalhão?”, postou 
um internauta. “Parabéns por 
não terem feito vítimas inocen-
tes”, escreveu outro.

Tiros e morte 
no Fubá

 LPoliciais militares do 41º 
BPM (Irajá) foram atacados 
por criminosos na tarde de 
domingo, no Morro do Fu-
bá, entre os bairros de Quin-
tino e Campinho, enquanto 
faziam patrulhamento na 
Rua Bauru. A área é domi-
nada por milícia. Durante 
o confronto, um suspeito 
foi baleado e chegou a ser 
socorrido ao Hospital Es-
tadual Carlos Chagas, mas 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu. A polícia apreen-
deu um fuzil camuflado (fo-
to) e um rádio comunica-
dor que estavam com ele.  

RAPIDINHAS...

Guarda é 
agredido

 LA Polícia Civil investiga 
um caso de agressão con-
tra um guarda municipal 
de Niterói, sábado, quando 
os agentes foram acionados 
para conter uma briga entre 
ambulantes na Avenida Vis-
conde do Rio Branco. Um 
vídeo compartilhado na in-
ternet mostra um homem 
correndo para uma galeria 
após desferir um soco no 
agente, que prestou depoi-
mento na 76ª DP (Centro).

REPRODUÇÃO INTERNET

A agência bancária do Santander fica na Rua Lucídio Lago, no Méier

DIVULGAÇÃO
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GERAL

Na mira do MPF
Ministério Público Federal apura casos semelhantes no Rio, em São Paulo e Maceió 

 L APÓS MORTE DE JOÃO ALBERTO

A 
Procuradoria Regional dos 
Direitos do Cidadão no Rio 
de Janeiro (PRDC), órgão 

do Ministério Público Federal 
(MPF), instaurou inquérito civil 
para apurar as medidas adotadas 
pela Polícia Federal (PF) e por su-
permercados, shoppings e bancos 
sobre o enfrentamento da discri-
minação e do racismo estrutural 
nos serviços de vigilância desses 
estabelecimentos. O inquérito 
foi instaurado após a constatação 
de que episódios de violência co-
metidos por agentes de segurança 
privada, como a morte de João Al-

berto Silveira Freitas no supermer-
cado Carrefour, em Porto Alegre, 
não são fatos isolados.

O MPF apura, em inquérito 
civil, caso semelhante em super-
mercado de outra empresa em São 
Paulo e ocorrências similares fo-
ram relatadas também no Rio de 
Janeiro e em Maceió, o que, segun-
do os procuradores regionais dos 
Direitos do Cidadão Sergio Gar-
denghi Suiama, Júlio José Araújo 
e Ana Padilha Luciano de Olivei-
ra, pode evidenciar falha na fisca-
lização das empresas de segurança 
privada por parte da PF.

O MPF convidará a Associação 
Brasileira de Supermercados, a As-
sociação Brasileira de Shopping 
Centers, a Federação Brasileira de 
Bancos e também especialistas e 
representantes de organizações do 
movimento negro para discutir a 
adoção de medidas de prevenção à 
violência e à discriminação racial. 

No inquérito civil, o MPF tam-
bém pede informações à Dele-
gacia de Controle da Segurança 
Privada da Superintendência da 
Polícia Federal no Rio sobre o nú-
mero de empresas de vigilância 
em funcionamento no estado.

 LQuatro dias após o assassinato de 
João Alberto por dois seguranças 
no Carrefour, em Porto Alegre, a 
filha mais velha da vítima deu en-
trevista ao Encontro com Fátima 

Bernardes, da Globo, ontem. Thais 
Freitas, de 22 anos, contou que fi-
cou sabendo da morte do pai por 
meio de uma ligação e que, só de-
pois, viu os vídeos das agressões. 

No programa, sua filha, de 6 
anos, apareceu no vídeo da entre-
vista. Thais disse que a menina as-

sistiu aos vídeos e questionou so-
bre o porquê do seu avô ter sido 
morto com tanta violência. “Ex-
pliquei por cima o que aconteceu. 
Disse que ele foi encontrar a mãe-
zinha dele por conta da nossa cor. 
A gente não pode ter vergonha da 
nossa cor, quem tem que ter vergo-
nha é quem não gosta da gente por 
causa da nossa cor.” Questionada 
sobre o que sentiu ao ver as ima-
gens, ela respondeu: “Senti raiva, 
aquilo não se faz com ninguém”.

‘A gente não pode ter vergonha’
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GERAL

Sepe RJ pede que rede 
municipal seja fechada
Um ofício já foi encaminhado à Secretaria de Educação 

 L COVID PRESENTE EM MAIS DE 100 ESCOLAS DO RIO, DIZ SINDICATO

O 
Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação 
(Sepe RJ) enviou ontem 

mais um ofício à Secretaria Muni-
cipal de Educação do Rio (SME), 
desta vez pedindo o fechamento 
imediato das unidades da rede. A 
entidade alega, no documento, ter 
recebido relatos de mais de casos 
de covid-19 em mais de 100 esco-
las municipais.

De acordo com o Sepe, são de-
núncias de profissionais, estudan-
tes, pais e responsáveis. O pedido, 

então, é pela suspensão das ativi-
dades presenciais e a continuidade 
do ensino remoto como forma de 
evitar o contágio do vírus.

Outros dois ofícios já haviam 
sido enviados à SME denuncian-
do a situação e pedindo providên-
cias em relação à estrutura da rede. 
Segundo a categoria, os profissio-
nais e os estudantes ficam expostos 
à contaminação em meio à pan-
demia. O sindicato realizará uma 
nova assembleia virtual hoje, às 
11h, para discutir greve. 

Politicos ignoram pandemia
Festas causam polêmica, em meio ao aumento de casos de covid-19

 L AGLOMERAÇÕES

Apesar do aumento no núme-
ro de casos da covid-19, os eventos 
políticos parecem ignorar o atual 
cenário do Rio de Janeiro em rela-
ção à pandemia.

Em Cardoso Moreira, no No-
roeste Fluminense, a comemora-
ção pela eleição da nova prefeita 
Geane Vincler (PSD) causou po-
lêmica após vídeos do evento se-
rem compartilhados na internet. 
Dezenas de participantes foram 
flagrados sem máscaras de prote-
ção, e um grupo no local reprodu-
ziu o ‘meme do caixão’ para cele-
brar a vitória ao executivo.

Em Belford Roxo, o prefeito 
reeleito Waguinho (MDB) come-
morou a vitória nas urnas reunin-
do uma multidão. Em nota, a Pre-
feitura de Belford Roxo informou 
que “o evento foi organizado por 

equipes e famílias que trabalha-
ram na campanha. Os integrantes 
se cotizaram, não havendo assim 
nenhuma verba pública investida 
no evento. O prefeito e o vice fo-
ram convidados e compareceram 
ao evento, mas não ficaram muito 
tempo no local”.

MULTIDÃO NA MARINA

Além dos eventos de polí-
ticos, na Marina da Glória, na 
Zona Sul do Rio, o Lovepark 
Rio reuniu milhares de pessoas 
na sexta, sem cuidados. A Ma-
rina da Glória informou que o 
evento teve todas as licenças, 
mas os produtores foram no-
tificados e serão multados. A 
empresa da Lovepark Rio disse 
que o evento está regulamenta-
do e que vai redobrar a atenção. Em Cardoso Moreira, um grupo reproduziu o ‘meme do caixão’ 

REPRODUÇÃO

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) aumentou a expecta-
tiva de vacinação dos brasilei-
ros contra o coronavírus após o 
anúncio de eficácia divulgado 
pela AstraZeneca e a Universi-
dade de Oxford. A previsão de-
la é vacinar 65 milhões de bra-
sileiros no primeiro semestre 
do ano que vem e outros 65 
milhões no segundo semestre. 
A expectativa da Fiocruz é co-
meçar a vacinação entre o fim 
de fevereiro e o início de março

O aumento de 30% no al-
cance da vacina ocorre porque 
a estratégia que se mostrou 
mais eficaz é a de usar meia 
dose - e não uma dose inteira 
- na primeira etapa. A vacina 
de Oxford foi administrada de 
duas formas: na primeira de-
las, os voluntários receberam 
metade de uma dose e, um mês 
depois, uma dose completa. 
Nesse grupo de voluntários, a 
eficácia foi de 90% Já no segun-
do grupo, que recebeu duas do-
ses completas da vacina, a efi-
cácia foi reduzida a 62%.

“Esse protocolo com eficá-
cia de 90% traz um ganho de 
rendimento porque a primeira 
dose será com quantidade me-
nor da vacina. E isso tem im-
pacto muito significativo por-
que permite que o número de 
pessoas que vão receber cresça 
30%”, diz Marco Krieger, vice
-presidente de Produção e Ino-
vação em Saúde da Fiocruz. A 
produção do imunizante pela 
Fiocruz e aplicação da vacina, 
no entanto, ainda dependem 
da aprovação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Fiocruz 
tem boas 
notícias
Ideia é iniciar 
vacinação entre 
fevereiro e março 

 L VACINA

Sepe pede que unidades do município permaneçam fechadas

DIVULGAÇÃO
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Uma investigação da Dele-
gacia de Atendimento ao Turis-
ta (Deat) recuperou nos últimos 
três meses cerca de 15 celulares 
que haviam sido roubados ou 
furtados de turistas na cidade do 
Rio. Todos os aparelhos estavam 
com pessoas que haviam com-
prado de forma irregular. 

“A gente trabalhou na recupe-
ração dos aparelhos para poder 
dar uma resposta melhor a esses 
crimes. Trabalhando na recupera-
ção do bem e no indiciando dessas 
pessoas que estão com os celulares 
no crime de receptação dolosa ou 
culposa”, conta a delegada Patrícia 
Alemany, titular da Deat.

Entre os aparelhos recuperados 
está o da filha do cônsul da Bolívia 
no Rio, Pablo Vladimir Rafael Sitic 
Vargas. Romina Sitic Cronembold 
teve seu iPhone 11 roubado no dia 
20 de outubro, na Rua Visconde de 
Pirajá, em Ipanema, Zona Sul. “A 
gente recuperou o celular dela na 
última quinta-feira, através de um 
trabalho de inteligência. O cônsul 
boliviano chegou a me mandar 
uma carta agradecendo pela re-
cuperação do aparelho”, relem-
bra Alemany.

Muitos dos aparelhos que são 

roubados ou furtados na cidade 
acabam sendo vendidos em sites 
de compra e venda. Outros são 
repassados de pessoa para pessoa. 
Mas ela faz um alerta:

“Combatendo a receptação 
desses aparelhos, acabamos enfra-
quecendo o crime principal”, pon-
tua. “As pessoas devem observar a 
origem desses telefones antes de 
comprar, para não responderem 
pelo crime de receptação”.

O crime de receptação prevê 
pena de 1 a 4 anos de prisão.

Celulares são 
recuperados
Polícia encontra aparelho da filha 

de cônsul que havia sido roubado 

 L TURISTAS FURTADOS

Celular de turista foi recuperado

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Piratas do táxi 

rodam no Galeão
Trio ‘maleiro’ é preso após abordar um casal

 L CORRIDAS COBRADAS SEM TAXÍMETRO

P
oliciais da Delegacia do Ae-
roporto Internacional Rio-
Galeão prenderam ontem 

três pessoas suspeitas de estelio-
nato após abordarem um casal 
e convencerem a embarcar em 
um táxi pirata no Aeroporto In-
ternacional Tom Jobim, na Ilha 
do Governador, Zona Norte do 
Rio. Sávio Andrade Ornellas, Flá-
vio Antonio Monteiro da Rocha 
Junior são apontados como “ma-
leiros” responsáveis por abordar 
as vítimas, e Osmar de Faris Leo-
doro como o taxista responsável 
pelo translado pirata.

Segundo a Polícia Civil, um 
casal relatou ter sido convencido 
a entrar em um táxi pirata, após 
constatar que estavam no aero-
porto errado. Em comum acor-
do, o trio cobrou R$ 140 pela 
corrida até o Santos Dumont. A 
dupla e o taxista estavam cientes 
de que não havia nem mesmo 
tempo para o check in no outro 
aeroporto, mas, aproveitando-se 
do desespero do casal, convence-
ram a entrar no táxi pirata que 
não possuía nem mesmo taxí-
metro. Ainda segundo a especia-
lizada, uma corrida assim custa-

ria em torno de R$ 20 a R$ 40.
Parte do valor era pago pelo 

taxista aos maleiros como co-
missão pela indicação da víti-
ma, e outra parte ficava com o 
taxista, não havendo um valor 
fixo estabelecido entre os cri-
minosos que variava de acordo 

com o destino do passageiro.
Com o trio foi apreendi-

da a quantia em espécie de 
R$3.528,00, supostamente 
provenientes de outros golpes 
aplicados em outros turistas, 
o que está sendo investigado 
pela especializada.

Trio cobrou R$ 140 por corrida que custaria no máximo R$ 40

DIVULGAÇÃO
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O milhão de Crivella
Prefeito gastou pouco acima desta quantia imprimindo panfletos contra Paes

 L MUITA GRANA

O 
candidato à reelei-
ção Marcelo Crivella 
(Republicanos) teve o 

maior gasto de campanha com 
gráfica que imprimiu panfletos 
contra Eduardo Paes (DEM). 
Segundo apuração de O DIA, 
25% da verba destinada à cam-
panha do atual prefeito, pouco 
mais de R$ 1 milhão, foi gasto 
com a empresa Príncipe da Paz. 
A última remessa encaminha-
da à empresa foram os panfle-
tos apontados por Paes e Mar-
celo Freixo como “fake news”.

A sede da gráfica contrata-
da pela equipe de campanha 
da vice de Crivella, Andrea Fir-
mo, fica em Campos Elísios, 
em Duque de Caxias, numa 
área dominada pelo tráfico de 
drogas. De acordo com infor-
mações da 65ª DP (Imbariê), 
a empresa fica em área domi-
nada pelo Terceiro Comando 
Puro. O crime na região, a par-
tir da comunidade chamada de 
Massapê, é liderado por Wen-
del Rodrigues Oliveira, conhe-
cido como Noventinha. 

No material impresso, di-
vulgado durante compromis-
sos de campanha de Crivella, 
candidato à reeleição, inclusive 
na atividade de ontem, na Ta-
quara, Zona Oeste, Eduardo 
Paes é associado a pautas co-
mo a “legalização do aborto”, 
“liberação das drogas” e ao uso 
do que seria um “kit gay” nas 
escolas municipais.

De acordo com divulgação 
da equipe de campanha, teriam 
sido imprimidos cerca de 1,5 
milhão de panfletos com as 
informações contra Eduardo 
Paes. O ex-prefeito acusou Cri-
vella de mentir em sua campa-
nha, durante uma caminhada, 
e informou que vai entrar com 
processo contra ele por distri-
buir os panfletos.

Crivella: candidato à reeleição afirma que o rival Eduardo Paes “tem que se preocupar com os processos que responde na justiça”

ESTEFAN RADOVICZ

 LNa tarde de ontem, durante 
caminhada na Taquara, Crivel-
la lançou farpas contra Eduar-
do Paes (DEM) ao ser ques-
tionado sobre o processo do 
ex-prefeito. “Ele tem que se 
preocupar é com os processos 
que responde na Justiça. De-
zoito processos de corrupção 
passiva. Recebeu dinheiro da 

Odebrecht, da Andrade, da Ca-
rioca, é com isso que tem que 
se preocupar. Essa é a grande 
preocupação, não só dele, mas 
do Rio inteiro. Eduardo pode 
ser preso a qualquer momen-
to”. Paes respondeu: “Respei-
to meu adversário, apesar dele 
espalhar ‘fake news’, de contar 
história, ser o ‘pai da mentira’”.

Prefeito fala de processo
 LOntem foi o terceiro dia con-

secutivo de divulgação dos 
panfletos associando Paes a 
“legalização do aborto”, “libe-
ração das drogas” e ao uso do 
“kit gay” nas escolas, ao lado do 
Psol. O material não passa de 
uma estratégia “desesperada” 
de Crivella, segundo o cientista 
político Paulo Baía. “A campa-

nha de Crivella está mostrando 
o desespero estratégico. Ele não 
faz uma campanha de afirma-
ção do seu voto, ele tem um vo-
to fidelizado. Ele não tenta des-
construir sua rejeição, mas foca 
na desconstrução de Paes, e faz 
isso deliberadamente usando 
de informações falsas”, afirma 
Paulo Baía, cientista político. 

Desespero, dizem especialistas
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É a barreira do Vascão!
Esquema com três zagueiros dá certo e traz confiança ao Gigante da Colina 

S
á Pinto conseguiu ‘fechar a 
casinha’ em São Januário. 
Em cinco jogos com o es-

quema de três zagueiros, o Vasco 
levou apenas dois gols, ambos em 
falhas individuais: pênalti bobo de 
Neto Borges na derrota para o Pal-
meiras (1 a 0) e falha de Jadson no 
empate com o São Paulo (1 a 1). 
Neste período, o Gigante da Coli-
na também venceu o Sport (2 a 0) 
e empatou outras duas vezes (Ca-
racas 0 a 0 e Fortaleza 0 a 0). 

O zagueiro Marcelo Alves, um 
dos responsáveis pelo ‘ferrolho’ 
vascaíno, ficou como opção no 
banco de reservas, domingo, no 
Morumbi, o que gerou críticas de 
torcedores. Mas o treinador por-
tuguês explicou que a mudança foi 
por motivos físicos.

“Em relação ao Marcelo e Jad-
son, confio muito nos dois, mas o 
Marcelo apresentou muita fadiga. 
O Jadson é um jogador importan-
te, estava fresco, é experiente. De-
vemos colocá-lo para que possa 
chegar na forma física para que 
possa ajudar a gente”, disse Sá Pin-
to, que ontem promoveu três mu-
danças na lista de inscritos na Sul
-Americana. O lateral-direito Léo 

Matos, o próprio Jadson e o ata-
cante colombiano Gustavo Torres, 
últimos reforços do clube, substi-
tuem os zagueiros Gabriel Saulo e 
Breno e o atacante Guilherme Pa-
rede, que voltou ao Tallares-ARG.

O Vasco visita o Defensa y Justi-
cia, na Argentina, quinta-feira, pe-
lo duelo de ida das oitavas de final. 
“Sábado vi um jogo deles (derrota 
pro Colón por 2 a 0), o penúltimo, 
quando empataram em casa (0 a 0 

com o Independiente). Joga no 3-5-
2 e não vem de bons resultados na 
Argentina, mas é uma competi-
ção diferente e as equipes se mo-
tivam. Vai ser um jogo difícil. Tem 
dois atacantes rápidos, laterais que 
aprofundam e chegam bem nos 
corredores. Temos que ter muito 
cuidado”, disse Sá Pinto. Após a falha diante do São Paulo, Jadson fica à disposição para o jogo contra o Defensa y Justicia

CARLOS GREGÓRIO JR/VASCO

LÉO MATTOS, 
GUSTAVO TORRES 

E JADSON SÃO 
INSCRITOS NA 

SUL-AMERICANA

 LCandidato mais votado no se-
gundo pleito do Vasco, Jorge Sal-
gado criticou as promessas de Le-
ven Siano, que foi vencedor na 
primeira eleição e já afirmou que 
gostaria de contratar o atacan-
te italiano Mario Balotelli. “Está 
na hora de se ter mais responsa-
bilidade com o Vasco. Especular 
contratações fantasiosas com o 
campeonato em andamento já é 
muito ruim. Agora, dizer que vai 
contratar jogador para a posição 

de nosso principal artilheiro (Ca-
no) é total falta de noção. O Vasco 
não merece!”, escreveu Salgado. Jo-
se Constanzo, agente de Cano, ma-
nifestou incômodo: “A máquina 
de gols Germán Cano, 19 gols em 
36 jogos. Vasco não será Balotelli, 
mas sim alguns que fazem o L! O 
melhor está por vir, matador”.

Já a agência que cuida do ata-
cante Hulk, outro especulado, in-
formou que em momento algum 
negociou com o Vasco ou Leven.

Salgado dá cutucada em Leven

 LHOJE 
19h15: Bahia x Unión Santa Fé-ARG 
21h30: Vélez Sarsfield-ARG x Deportivo Cali-COL 

 LAMANHÃ 
19h15: Bolívar-BOL x Lanús-ARG  
21h30: Coquimbo Unido-CHI x Huancayo-PER  
21h30: Fénix-URU x Independiente-ARG 

 LQUINTA-FEIRA 
19h15: River Plate-URU x Universidad Católica-CHI 
21h30: Defensa y Justicia-ARG x Vasco 
21h30: Junior Barranquilla-COL x La Calera-CHI 

 L01/12 
19h15: Unión Santa Fé-ARG x Bahia  
21h30: Deportivo Cali-COL x Vélez Sarsfield-ARG

 L02/12 
19h15: Lanús-ARG X Bolívar-BOL   
21h30: Huancayo-PER X Coquimbo Unido-CHI  
21h30: Independiente-ARG x Fénix-URU 

 L03/12 
19h15: La Calera-CHI x Junior Barranquilla-COL  
21h30: Universidad Católica-CHI x River Plate-URU  
21h30: Vasco x Defensa y Justicia-ARG

PARTIDAS DE IDA DAS OITAVAS                     PARTIDAS DE VOLTA DAS OITAVAS
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Inspirado pela história
Um dia após festejar um ano do bi da Liberta, Mengão encara o Racing na Argentina

 L COM FÉ

A 
delegação do Flamen-
go chegou à Argentina 
na noite de domingo. 

Na mente dos jogadores e no 
coração dos torcedores ape-
nas um recordação: o bicam-
peonato da Libertadores, que 
completou um ano ontem. O 
Rubro-Negro se prepara para o 
seu principal desafio na edição 
de 2020 do torneio, em busca 
agora do tão sonhado tri.

Depois da vitória sobre o Co-
ritiba, mais vivo do que nunca na 
briga por mais um Campeona-
to Brasileiro, e a boa atuação da 
equipe, a pressão sobre os joga-
dores e Rogério Ceni diminuiu. 
No entanto, a partida de hoje, às 
21h30, pode significar um divi-
sor de águas no Mais Querido. A 
eliminação na Copa do Brasil e 
a oscilação no Brasileiro não ti-
raram da Libertadores o caráter 
de competição mais importante 
para o clube.

O Racing, adversário de logo 
mais, nas oitavas de final da Li-
bertadores vive momento bas-
tante ruim. Nas últimas quatro 
partidas, a equipe de Avellane-
da não conseguiu sequer um 
empate. O momento delicado 
fez com que Diego Milito, ex
-atacante argentino, deixasse 
a diretoria da equipe. No en-
tanto, o Flamengo não deverá 
ter tarefa simples contra o tra-
dicional clube de Avellaneda.

O jogo de volta será no pró-
ximo dia 1º, no Maracanã. O 
vencedor desse duelo vai en-
carar quem passar de Boca Ju-
niors, também da Argentina, e 
Internacional. O compromisso 
vai marcar a estreia de Rogério 
Ceni como treinador na prin-
cipal competição sul-america-
na. Como jogador, o ex-goleiro 
que fez história pelo São Paulo 
levantou a taça em duas opor-
tunidades — em 1993 e 2005. O lateral-esquerdo Filipe Luís é um dos nomes de peso do Mais Querido na corrida pelo tri da América

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LMaior ídolo do Flamengo, Zico, 
ficou contente com a vitória e boa 
atuação time contra o Coritiba, no 
último sábado. O resultado posi-
tivo por 3 x 1 leva o Galinho a crer 
que o jogo pode elevar a moral dos 
jogadores para o confronto de ho-
je. No livro de receitas do ex-cami-
sa 10, o Mais Querido deve partir 
para cima dos argentinos inspira-
do por um dos maiores pugilis-
tas da história. “Tem que ser igual 
o Mike Tyson, que está voltando 
agora. Ele entrava no ringue para 
terminar a luta o quanto antes. Da-
va cinco socos logo e acabava a lu-
ta. Se puder fazer isso no jogo, com 
dois, três gols e matar o jogo, tem 
que fazer. O Flamengo tem gente 
com qualidade para isso” afirmou.

Zico ensina a 
receita certa

Arias; Pillud, Sigali, Nery Domínguez 
e Soto; Mena, Matías Rojas, Miranda 
e Fértoli; Reniero e Licha Lopéz. 
 Técnico: Sebestián Beccacece

Diego Alves; Isla, Thuler, Leo Pereira e 
René; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e 
Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabi-
gol (Vitinho). Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Presidente Perón, em 
Avelaneda 
Árbitro: Alexis Herrera (VEN) 
Assistentes: Jorge Urrego e Lubin 
Torrealba (VEN) 
Horário: 21h30  TV: SBT e FOX

RACING

FLAMENGO

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

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues
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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 34 21 8 10 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 CORINTHIANS 26 22 6 8 8 24 29 -5

 14º SPORT 25 21 7 4 10 19 28 -9

 15º CEARÁ 25 21 6 7 8 27 32 -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

22/11

 SÃO PAULO 1 X 1 VASCO 

 CEARÁ 2 X 2 ATLÉTICO-MG 

 BOTAFOGO 1 X 2 FORTALEZA  

 INTERNACIONAL 1 X 2 FLUMINENSE  

 CORINTHIANS 0 X 0 GRÊMIO

ONTEM

 SPORT  X  ATLÉTICO-GO *

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

AMANHÃ 

 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

SEGUNDA-FEIRA 

 VASCO  X  CEARÁ 18:00

 FLUMINENSE  X  BRAGANTINO 20:00

  

16ª RODADA

AMANHÃ

 CEARÁ  X  SÃO PAULO 19:15

6ª RODADA

SEGUNDA-FEIRA

 GRÊMIO  X  GOIÁS 18:00

Bateu saudades 
dos meus ex!
Jesus, Rafinha e Marí celebram o bi da Liberta

 L RECORDAR É VIVER!

U
m dos principais nomes 
da conquista do bicam-
peonato da Libertadores 

pelo Flamengo em 2019, o téc-
nico português Jorge Jesus usou 
as redes sociais para parabeni-
zar o clube pelo aniversário de 
um ano do título histórico.

O treinador, que deixou o 
clube carioca em julho, para re-
tornar ao futebol de sua terra 
natal e dirigir o Benfica, classifi-
cou o título como um dos “mais 
importantes” da sua carreira e 
postou um vídeo com diver-
sos momentos da grande final 
contra o River Plate, da Argen-
tina (vitória por 2 a 1, de virada, 
com dois do atacante Gabigol).

Quem também não esqueceu a 
data foi o zagueiro espanhol Pablo 
Marí, que deixou o Rubro-Negro 
para atuar pelo Arsenal, da Ingla-
terra. “Foi um dia inesquecível na 
minha vida, ficou marcado no 
meu coração para o resto da his-
tória, no coração da minha famí-
lia, de todo o Flamengo, todo ru-
bro-negro... Estou sem palavras 
para descrever o que vivi lá. Que-
ro mandar um grande abraço pa-
ra torcida do Flamengo. Sigo cada 
jogo de vocês, estou lá com vocês. 
Então, quero mandar um beijo 
muito grande para todos”.

Hoje no Olympiakos, da Gré-
cia, o lateral-esquerdo Rafinha 
mandou o seu recado. “Momento 
marcante, onde, como diz a músi-
ca, ficou marcado na história. Fico 
feliz de ter feito parte. Quero dese-
jar sorte para o Mengão esse ano 
aí. Obrigado pelo carinho. Hoje, 
fiquei vendo os vídeos, as fotos, os 
momentos... Dá uma saudade! Foi 
um dia especial para todos nós, 
né?! Beijo no coração. Saudações 
rubro-negras. Estamos juntos!”

O técnico Jorge Jesus gravou seu nome na história rubro-negra

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LO Flamengo é conhecido mun-
dialmente por revelar joias pro-
messas para o futebol. Um atacan-
te da categoria de base surge como 
um forte candidato a brilhar futu-
ramente nos gramados Brasil afo-
ra: Mateus Lima, ou para os mais 
próximos Mateusão. Com ótimo 
vigor físico e boa estatura, Mateus 
é um goleador nato, com faro de 
gols. Com calma e tranquilidade, o 
atacante de apenas 16 anos vai aos 
poucos ganhando o seu espaço. 

Na temporada, Mateusão dispu-
tou 17 jogos, sendo dez pelo Sub-
20 e sete pelo Sub-17, e marcou 
sete gols (cinco no Sub-20 e dois 
no Sub-17). Dois desses foram fei-
tos no último domingo, na vitória 
do Flamengo sobre a Chapecoen-
se pelo Brasileirão. Para que evi-
te sondagens e promessas finan-
ceiras mirabolantes, o Flamengo 
acertou contrato profissional com 
o atleta, válido até 2025, com mul-
ta de mais de R$ 300 milhões.

Joia da base enche os olhos
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Boa chance pro Fogão
Próximo adversário do Alvinegro, Atlético Mineiro deve ter 14 desfalques amanhã

 L SERÁ QUE AJUDA?

A
fundado na zona de re-
baixamento do Campeo-
nato Brasileiro, onde é o 

19º colocado, com só 20 pontos, 
o Botafogo pode ter algo de po-
sitivo para a partida contra o lí-
der Atlético Mineiro, amanhã, 
no Mineirão, pela 23ª rodada. 
O Galo pode entrar em campo 
com até 14 desfalques, entre jo-
gadores com a Covid-19, sus-
pensos e lesionados.

E a lista de ausências pode 
até aumentar se novos casos de 
coronavírus forem detectados 
nos exames realizados ontem, 
na Cidade do Galo. Ou seja, o 
clube de General Severiano te-
rá pela frente um adversário 
que chegará muito fragilizado.

No entanto, as recentes 
apresentações do Botafogo nas 
derrotas para o Bragantino (2 
a 1, de virada) e para o Forta-
leza (2 a 1), ambas no Estádio 
Nilton Santos, deixam a torci-
da mais do que desconfiada em 
uma vitória fora de casa. Ape-
sar de muito ameaçado, o téc-
nico Emiliano Díaz, filho de 
Ramon Díaz, que ainda não 
tem data para chegar ao Brasil, 
acredita na reação. O Glorioso 
precisa fazer pelo menos mais 

25 pontos para escapar da de-
gola no fim do Brasileirão.

“Sabíamos, no primeiro 
momento, que seria difícil. Mas 
temos otimismo, acreditamos 
no elenco. Neste momento, te-
mos de falar pouco e trabalhar. 
Dar o nosso máximo. Sabemos 
que não será fácil”, declarou, 
em entrevista à Botafogo TV.

Um dos grandes nomes 
do clube para a temporada, 
o apoiador japonês Keisuke 
Honda parece que já não goza 
mais do mesmo prestígio com 
os torcedores. Apagado e bu-
rocrático quando o time mais 
precisa, o camisa 4 tem sido 
alvo constante de críticas por 
parte da galera nas redes so-
ciais. Outro que está com a bola 
murcha é o também apoiador 
Bruno Nazário.

O apoiador Honda tem sido muito criticado pela torcida alvinegra por causa de suas atuações fracas

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

GLORIOSO NÃO 
VENCE HÁ SEIS 
PARTIDAS NO 
CAMPEONATO 

BRASILEIRO

 LCom a eleição presidencial mar-
cada para hoje, o Botafogo vive 
um clima de tensão nos bastido-
res. O novo mandatário será esco-
lhido na sede e comandará o clube 
entre janeiro de 2021 e dezembro 
de 2024. Representante da chapa 
‘O Mais Tradicional’, Walmer Ma-
chado conversou com a ESPN e 
apresentou propostas. “Primeira-
mente, a S/A é fantasia. Nunca saiu 
do papel. Um delírio. Agora, como 
vai querer iludir o torcedor, vender 

um produto e não conseguir en-
tregar? O nosso plano B, que talvez 
seja o plano A, é o plano da gestão 
compartilhada. Eles querem tra-
tar o futebol como se tratassem 
empresas, com cláusulas de con-
fidencialidade, pelo CADE, aí não 
se pode declinar, nem divulgar na-
da. Mas nesse âmbito do futebol, é 
impossível essa massa de milhões 
de torcedores não saber o que está 
acontecendo. Não tem como en-
tregar 100% a um terceiro”, disse.

Candidato faz críticas à S/A
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ESPORTES

Dos males, 

o menor
Yago Felipe lesiona o joelho, 
mas cirurgia é descartada

 L FLUMINENSE

N
em tudo foi motivo pa-
ra comemoração no do-
mingo para o Fluminen-

se. Apesar da vitória fora de casa 
sobre o Internacional, por 2 a 1, 
Yago Felipe pode perder as pró-
ximas partidas. O volante de 25 
anos sentiu o joelho direito após 
um choque com o zagueiro Zé 
Gabriel e precisou ser substituído.

Yago Felipe passou ontem por 
exames e foi descartada a possibi-
lidade de lesão no ligamento cru-
zado do joelho, o que o tiraria do 
restante da temporada. Foi cons-
tatada uma contusão leve no liga-
mento colateral medial, que será 
reavaliada nos próximos dias.

O jogador é desfalque certo 
para o jogo de segunda-feira que 
vem, contra o RB Bragantino. O 
técnico Odair Hellmann terá ou-
tras baixas, como o lateral-esquer-
do Egídio, o zagueiro Nino, o vo-
lante Hudson e o meia Michel 
Araújo, que estão com Covid-19.

As boas notícias ficam por con-
ta do atacante peruano Fernan-

do Pacheco, recuperado da Co-
vid-19, e do centroavante Fred, 
que é dúvida e está em reta final 
de tratamento da entorse no tor-
nozelo. Outro que pode reapare-
cer no time é o lateral-direito Igor 
Julião, que não atuou contra o In-
ter por conta de dores musculares.

“Quando você muda a equi-
pe muito de um jogo para o ou-
tro, você acaba necessitando de 
um tempo maior para os movi-
mentos se encaixarem. (Contra o 

Inter) A gente buscou uma mo-
vimentação diferente por todos 
os problemas que tivemos na se-
mana. Demanda um certo tem-
po. Apesar de ser uma variação 
nossa, mas são características di-
ferentes. Por tudo isso, nós fomos 
merecedores do resultado do iní-
cio ao fim. Soubemos sair de um 
placar adverso, manter a maturi-
dade de jogo e construir as joga-
das para que a gente conseguisse 
a vitória. E foi uma vitória muito 
importante para nossa caminha-
da”, disse Odair.

Yago Felipe passou por exames e foi descartada a possibilidade de lesão no ligamento cruzado do joelho 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.   

 LApós uma semana com mui-
tos problemas, o treinador 
Odair Hellmann falou sobre 
o rendimento de Marcos Pau-
lo como centroavante diante 
do Inter: “O Marcos Paulo tem 
realmente essa característica 
de saber jogar, fazer esse mo-
vimento entre linhas e tem a 
capacidade do penúltimo pas-
se. Claro que ele não vai ser um 
Fred, por característica, não vai 
ser um Felippe (Cardoso), por 

característica. E nem a gente 
busca esse tipo de movimen-
to quando ele inicia o jogo por 
dentro, sendo o jogador mais 
terminal”, avaliou Odair.

“Quando eu coloco ele por 
dentro nessa situação, eu quero 
que ele faça movimentos de pro-
fundidade, porque ele tem essa 
capacidade, mas eu tento tirar o 
máximo dos movimentos e dos 
passes para essa disputa de pri-
meira bola”, explicou.

O ‘centroavante’ Marcos Paulo
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A GATA DA HORA

capturou nossa atenção com esse olhar pra 

lá de charmoso. Além do amor pelo Mengão, a sereia não 

dispensa aquela resenha e uma boa taça de gin. Ela traba-

lha como assistente social comunitária, é mãe e tira aquela 

baita onda no Instagram como a belíssima @rafasouza142.

RAFAELE SOUZA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LOs 12 anos do argentino 
D’Alessandro pelo Internacio-
nal estão perto do fim. Ontem, 
o jogador anunciou que deixa 
o clube no final do ano, quan-
do acaba seu contrato. “A deci-
são tem sido amadurecida há 
alguns meses. Pela sequência da 
carreira, não poderia deixar até 
o fim. O Inter seguirá gigante 
como é. Eu seguirei como atle-
ta, mas não sei por quanto tem-
po”, destacou D’Ale, que é o ter-
ceiro no ranking de atletas com 
mais jogos pelo Colorado, com 
513, e faturou por lá a Sul-A-
mericana (2008), a Libertado-
res (2010), a Recopa (2011), seis 
Gauchões (2009, 2011, 2012, 
2013, 2014 e 2015) e duas Re-
copas Gaúchas (2016 e 2017).

D’Ale deixará o Internacional
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

 da 
Inglaterra, não vai atrás 
de Messi na próxima tem-
porada, segundo o site 
Sky Sports. O City enten-
de que o argentino está 
em declínio na carreira, 
além de não ter como 
bancar o salário do astro 
do Barça, da Espanha.

do craque 
Cristiano Ronaldo, Jorge 
Mendes encerrou os boatos 
sobre a possível saída do ca-
misa 7 da Juventus, da Itália. 
“Entre essa e a próxima tem-
porada, a última das quatro 
previstas em contrato, Cris-
tiano quer reescrever várias 
páginas do futebol”, disse.

 LO MANCHESTER CITY,  LEMPRESÁRIO
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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
 

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
 

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 
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.

 

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
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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 L Parece que a fila an-
dou para Luan Santa-
na. Segundo o colunista 
Leo Dias, do site Me-
trópoles, o novo affair 
do cantor é a youtuber 
Franciny Ehlke, de 21 
anos. A jovem viajou 12 
horas para estar ao lado 
do sertanejo e acompa-
nhá-lo durante live em 

pleno Rio Paraguai, em 
prol da ONG SOS Panta-
nal. Ao colunista, Fran-
ciny disse que o convi-
te partiu de Luan. “Eu 
nunca tinha vindo ao 
Pantanal, é incrível”, 
afirmou a jovem, que, 
inclusive, publicou vá-
rios momentos da live 
em suas redes sociais. 

‘NUNCA SOUBE 

DO THIAGO’ 

 LAo Fantástico, domin-
go, Rose Miriam falou 
sobre as especulações 
de que Gugu Liberato 
era homossexual. No 
ano passado, o chef de 
cozinha Thiago Salváti-
co disse ter tido um rela-
cionamento com o apre-
sentador. “Eu nunca 
soube do Thiago. Ago-
ra, a vida íntima do Gu-
gu não cabe a mim sa-
ber, se dentro dele, ele 
tinha uma preferência 
sexual diferente. Me 
considerava mulher de-
le”, afirmou. 

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

O
 IN

ST
A

G
R

A
M

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

CONTRATADA 

DA NETFLIX
 LBruna Marquezine é a mais nova contratada 

da Netflix. O anúncio foi feito pela platafor-
ma de streaming, ontem, através de um vídeo 
bem divertido. Nele, a atriz aparece nervosa 
antes de dormir pensando em seu primeiro 
dia de trabalho. “Ai, esqueci de perguntar ao 
Gagliasso sobre vale-refeição”, brinca ela, fa-
zendo referência ao amigo Bruno Gagliasso, 
que também é contratado da Netflix. Depois, 
Marquezine deita para dormir e começa a so-
nhar que está participando de várias séries da 
Netflix, entre elas O Gambito da Rainha e 
Dark. Quando vai parar em uma série de 
terror, a atriz brinca: “Ah, não. Aqui não. 
Eu sou crente. Tá repreendido”. Ao com-
partilhar o vídeo no Instagram, Marquezi-
ne escreveu na legenda: “Netflix-se”.

‘ELA ESTAVA 

ME TOCANDO’
 LEm uma live com Ana Paula 

Araujo, Xuxa Meneghel reve-
lou que foi assediada por uma 
psicóloga durante sessão de 
análise. “A última terapeuta 
que tive me tocou”, contou a 
apresentadora, que disse que 
tentou fazer terapia na épo-
ca em que seus pais se separa-
ram. “Conheci três analistas 
antes de escolher (a terapeu-
ta). Ela me fazia falar com al-
gumas almofadinhas, dizia 
que eu precisava relaxar, co-
locava música e incenso para 
eu dormir. Em algum momen-
to da terapia, eu acabei dor-
mindo. Quando acordei, ela 
estava me tocando.”

EM ALTA EM BAIXA

 LDe volta aos ringues, 
Mike Tyson perdeu 45 
kg para nova luta.

 LMonique Evans falou 
sobre piora na vista: “É 
triste ficar velho”.

PURA SENSUALIDADE

 LJuliana Paes voltou exibir sua 
boa forma ao publicar cliques 
durante um relaxante banho 
de banheira no hotel onde es-
tá hospedada, ontem, no Ins-
tagram. Nos comentários das 
fotos, os internautas enche-
ram a atriz de elogios.  

NOVO AFFAIR DE 

LUAN SANTANA?



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

AMOR SEM IGUAL

CHIQUITITAS

18h. Globo: Fio e Clara se aproxi-
mam. Josefina conversa com Dóris e 
Roney sobre sua preocupação com o 
vício de Julinho em jogos digitais. Tina 
e Ellen falam com as amigas sobre 
suas paixões por Anderson e Jota.

19h35. Globo: Leozinho teme pela 
vida de Fedora. Tancinha e Apolo são 
expulsos da igreja. Adriana alerta Beto, 
que confessa para Henrique sua paixão 
por Tancinha. Lucrécia chora a morte de 
Teodora e Leozinho desmaia.

18h25. Globo: Doralice se sensibiliza 
com a notícia da gravidez de Natália. 
Guiomar consegue que Alberto passe 
para seu nome a casa que era da ONG. 
Olívia conta para Cassiano que Chico 
pode perder a visão se não fizer cirurgia.

21h45. Globo: Dantas comenta 
com Eurico que a polícia acredita 
que a responsável pelo incêndio no 
restaurante seja uma mulher. Ritinha 
se incomoda por não poder ir à luta 
de Jeiza. Cibele recebe a notificação 
do juiz para se manter longe de Ruy. 
Todos torcem por Jeiza na sua luta.

21h. Record: Tobias arma com 
Leandro contra Poderosa. Vânia é 
ofendida pela filha bastarda de Ra-
miro. Miguel promete fazer surpre-
sa no aniversário da sua amada. Pe-
dro e José planejam abrir uma loja.

SBT: A novela não será exibida devido 
à transmissão de jogo da Libertadores.

‘Órfãos da Terra’ vence 
prêmio internacional
Exibida em 2019, trama ganha o Emmy de Melhor Telenovela 

 L OBRA DE THELMA GUEDES E DUCA RACHID 

E
xibida no ano passado, na 
TV Globo, Órfãos da Ter-
ra ganhou ontem o prê-

mio de Melhor Telenovela na 
48ª edição do Emmy Interna-
cional. A cerimônia foi realiza-
da remotamente e transmitida, 
ao vivo, pelo site da Academia 
das Artes e Ciências Televisivas. 

Órfãos da Terra concorria ao 
prêmio com Chen Xi Yuan, da 
China, Na Corda Bamba, de Por-
tugal; e Pequeña Victoria, da Ar-
gentina. O anúncio da vitória da 
novela de Thelma Guedes e Du-
ca Rachid, que abordou o drama 
dos refugiados, foi feito por Paul 
Blackthorne. O diretor Gustavo 
Fernandez representou a equipe 
da obra no evento.

As autoras comemoraram a 
vitória. “É muito gratificante sa-
ber que uma história que saiu de 
sua cabeça, de seu imaginário, de 
sua arte, chegou a tanta gente em 
tantos lugares diferentes. Vencer o 
Emmy Internacional, considera-
do o Oscar da TV mundial, é uma 
honra e uma responsabilidade 
enorme”, afirmou Thelma Gue-
des. “É muito bom ter o seu tra-
balho reconhecido. É o momen-

to de celebrar, depois da estiva de 
fazer uma novela. E, dessa vez, tem 
um gosto ainda mais especial, que 
é saber que nossa história de aco-
lhimento e empatia tem sensibili-
zado pessoas em todo o mundo”, 
completou Duca Rachid.

Intérprete da vilã Dalila em 
Órfãos da Terra, Alice Wegmann 
usou o Instagram para festejar o 
Emmy de Melhor Telenovela. “O 
Emmy é nosso! Parabéns todo 
mundo! Amo poder ter feito par-
te disso! Emocionada demais! Vi-
vaaaaaaa”, escreveu a atriz.

A novela Órfãos da Terra con-
tou a história de amor e superação 
de Jamil (Renato Góes), que é em-
pregado de um poderoso sheik li-
banês, e Laila (Julia Dalávia), que 
é uma refugiada síria. Os dois che-
gam ao Brasil com o desejo de re-
construir suas vidas e, apaixona-
dos, lutam para ficar juntos. 

Melhor Comédia

Além de Órfãos da Terra, Nin-
guém Tá Olhando foi outra pro-
dução brasileira vencedora do 
Emmy, na categoria Melhor Co-
média. A série da Netflix foi prota-
gonizada por Kéfera Buchmann. O casal Laila e Jamil e a vilã Dalila da novela ‘Órfãos da Terra’

PAULO BELOTE / TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Também temos saudade do que não existiu, e dói 

bastante.” (Carlos Drummond de Andrade)

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. Sur-
preenda o par com alguma 
ação romântica. Pode sentir 
vontade de retomar um rela-
cionamento que te marcou.
Números da sorte: 24, 69 e 42.

 LGrandes mudanças vão acon-
tecer no ambiente profissio-
nal e no familiar, fique atento. 
Ótimo dia para trabalhar em 
equipe com os colegas e para 
iniciar uma atividade física.
Números da sorte: 88, 16 e 70.

 LO seu jeito estará sentimen-
tal. Terá atitudes românticas 
ao lado do par. Pode ser que 
surja uma preocupação ou que 
algum familiar peça sua ajuda. 
Fique próximo de quem ama.
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. 
Pode tirar um sonho da gaveta 
ou ter novas inspirações. A Lua 
pode deixar você mais sensível 
e sentimental, evite conflitos.
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, tente sair da mesmice.
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, procure parceiros.
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 poupe esforços.
Números da sorte: 12, 84 e 21.

 LHoje os astros ajudarão a ali-
viar a tensão dos dias anterio-
res, procure relaxar. Pode tirar 
da gaveta sonhos guardados. 
Novas negociações importan-
tes podem ocorrer no serviço.
Números da sorte: 76, 85 e 67.

 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. 
Então, evite aborrecimentos.
Números da sorte: 59, 95 e 05.

SANTO ANDRÉ DUNG-LAC E 
COMPANHEIROS MÁRTIRES
Nascido no Vietnã, Dung-Lac se 
tornou padre em 1823, quando 
havia uma forte perseguição reli-
giosa na sua terra natal. De 1625 a 
1886, houve uma caçada a cristãos 
na Ásia. Os governantes fizeram 
de tudo para despertar o ódio e a 
vingança contra a religião e contra 
aqueles que anunciavam o Evan-
gelho, o que provocou a morte de 
117 fiéis, entre sacerdotes, bispos, 
pais de família, jovens, crianças, ca-
tequistas, seminaristas e militares, 
incluindo André Dung-Lac. Hoje, são 
homenageados esses 117 mártires.

SANTO DO DIA

PORCO
O caipira, que tinha passado 
o dia lidando com a criação, 
precisou ir buscar umas coi-
sas na cidade. Foi direto da 
fazenda, do jeito que esta-
va, com a roupa imunda, fe-
dendo a suor. Está passando 

pela pracinha com a charre-
te quando um senhor, todo 
engravatado, com cara de 
almofadinha, fala:
— Porco!
E o caipira, estendendo a 
mão, responde ao cara:
— Prazer. José Geraldo.

IDADE
Depois de usar um completís-
simo kit de cosméticos, com 
batom, lápis, delineador, 
sombra, blush e diversos ou-
tros produtos que garantem 
alguns anos a menos na apa-
rência, Renata, beirando os 

40 anos, vira-se para o mari-
dão e pergunta:
— Querido, me fale hones-
tamente, que idade você me 
dá agora?
— Deixe-me ver — responde 
o marido, analisando a es-
posa: — Olhando para o seu 

rosto, te dou 20 anos. A sua 
pele, 18. O seu cabelo, 25.
Renata fica toda feliz:
— Ai, bem. Você é um amor!
E o marido continua:
— Calma, meu amor, eu ain-
da nem terminei de somar 
todas as características.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Logun Edé.
MENSAGEM:
Logun Edé nos pede paciên-
cia. Respostas e atitudes 
agressivas acabam criando 
verdadeiros inimigos. A solu-
ção dos problemas está mais 
próxima que nunca.
SAUDAÇÃO:
Loci Locí, Akofá.
CORES:
Azul e amarelo.
ELEMENTO:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para afastar inimigos, passe 
a fumaça de um incenso de 
lavanda ao redor de uma pe-
dra granada e, depois, faça o 
mesmo ao redor do seu corpo, 
tomando cuidado para não se 
queimar com a brasa. Deixe 
o incenso queimar até o fim, 

recolha as cinzas que caíram 
no chão e sopre ao vento, da 
janela do seu quarto. Use a pe-
dra como um amuleto, carre-
gando sempre com você.

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 intro-
vertido e, ao mesmo tempo, 
mais romântico. No ambiente 
profissional, vai criar novas 
oportunidades e incentivar os 
colegas. O dia será cheio.
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. Talvez surja a vontade 
de iniciar um curso para apri-
morar seus conhecimentos.
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 problemas.
Números da sorte: 59, 05 e 41.
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