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Garotinho de 3 anos abre 
app de delivery e pede R$ 400 

em lanches do McDonald’s 
pelo comando de voz

Mãe, neM veio o Minion dourado

ALÉM DE BATATA, TEVE TUDO ISSO:
+ 24 Nuggets

+ 12 Sanduíches

+ 10 Milk shakes

+ 8 Águas

+ 4 Sorvetes

+ 2 Tortas

+ 2 Molhos

+ 1 Suco de uva
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NÃO TEM LERO-LERO, 
NEM VEM CÁ QUE EU 

TAMBÉM QUERO
Chulape nela! Gabigol marca e Mengão fica 

no 1 a 1 com Racing. Ah, esse gol aí até eu faria 
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Terreno abandonado 
em Nova Iguaçu

Bueiro entupido em 
São Gonçalo

Barreira do tráfico 
em Belford Roxo

Falta assistência 
social no Centro

Parque Anchieta 
está sem água

UPA só atende os 
casos mais graves

 L Um terreno na Rua Comenda-
dor Francisco Baroni, ao lado do 
número 349, em frente à institui-
ção kardecista Irmã Scheila, virou 
depósito de lixo e entulho. Ratos, 
baratas, lacraias, moscas, escor-
piões e até cobras já apareceram 
por lá. Ninguém aguenta mais!

 L Na Rua Coronel Ernesto Ribeiro, 
esquina com a Travessa José Fir-
mo, em Neves, São Gonçalo, tem 
um bueiro entupido e sem ralo, há 
vários meses. A situação no local 
está terrível, quando chove corre 
risco de transbordar e encher a 
rua, causando transtornos.

 L Traficantes da Baixada fizeram 
barreira em frente à unidade do 
Degase em Belford Roxo. Os mo-
rados da região estão morrendo 
de medo e ninguém vê nenhuma 
viatura da polícia por perto. A 
sensação é de total insegurança, 
estamos largados!

 L Na Avenida República do Chile, 
no Centro do Rio de Janeiro, tem 
muitas pessoas em situação de 
rua. Precisamos de assistência 
social no local. Muitas pessoas 
passam fome, eles precisam de 
ajuda urgentemente.

 L Faço um apelo a Cedae para for-
necer água para os moradores do 
Parque Anchieta, Ricardo de Albu-
querque e Mariópolis. Até quando 
esse descaso com a população? 
Estamos sem água há cinco dias! 
As torneiras estão secas.

 L Mais uma vez a UPA de Madu-
reira está deixando a desejar. Eles 
estão atendendo só os casos mais 
graves e quem precisa de atendi-
mento simples espera horas para 
não ser nem chamado. Isso é um 
descaso total com a população!

Anônimo
Por e-mail

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

Nathalia Simas
Por e-mail

Amilton Costa
Por e-mail

Lidia Nunes
Madureira

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,3743 (C); 
R$ 5,3753  (V)

POUPANÇA: 0,1159 %  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

R
O

M
U

LO
 R

IS
SO

 LTENHO 51 anos 
e sou jornaleiro há 
quinze. Antes, fui pin-
tor. Na minha profis-
são gosto de interagir 
com as pessoas e o 
contato com os clien-
tes do bairro.  Precisar 
melhorar o comércio 
da região. Torço pelo 
Botafogo. Nas horas 
vagas gosto de tomar 
uma cerveja. Gosto de 
ler o caderno de espor-
tes do MEIA HORA.

VIANEZ —
 Sulacap

THAISE 
RENATA 
MORETTI  
tem hoje 36 
anos. Ela 
desapareceu 
em 7 de abril 
de 1997, em 
São Carlos 
(São Paulo), 
após ser sequestrada quando tinha 
13 anos de idade.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

O governador em exercício determinou elaboração de plano de imunização para quando houver vacina

DANIEL CASTELO BRANCO 

Covid em alta no Rio
Governo anuncia mais 214 leitos e testagem em massa contra aumento de casos

 L SEGUNDA ONDA

O 
governador em exer-
cício, Cláudio Castro, 
anunciou ontem me-

didas para fazer frente ao au-
mento dos casos de Covid-19 
no Estado do Rio, como a ati-
vação de 214 leitos na rede pú-
blica e privada e programa de 
testagem em massa, com lo-
cais para diagnóstico a serem 
anunciados em 48 horas. 

“Faremos testagem em 
massa, com realização de tes-
tes PCR e diagnóstico por 
imagem. Com o diagnóstico 
precoce, iremos diminuir a 
necessidade de internação nas 
UPAs e hospitais”, disse Cláu-
dio Castro, que classificou a si-
tuação como preocupante. 

Castro afirmou que não se 
pode falar em segunda onda da 
Covid-19. E atribuiu o aumen-
to de casos às eleições e eventos 
com aglomeração, e afirmou 
que irá endurecer a fiscalização.

O secretário estadual de 
Saúde, Carlos Alberto Chaves 
informou que os 214 novos lei-
tos já estão inseridos na fila de 
regulação do SUS.  

Claudio Castro determinou 
a elaboração de um plano esta-
dual de imunização para quan-
do a vacina contra a Covid-19 
estiver disponível no Rio.

O governador em exercício 
descartou voltar atrás nas me-
didas de flexibilização da eco-
nomia. Durante reunião, on-
tem, com representantes do 
setor de serviços, ele afirmou 
ter feito um pedido de ajuda 
para que todos fortaleçam as 
medidas de prevenção nos es-
tabelecimentos comerciais. 

“Não há nenhuma hipótese 
de voltarmos atrás na flexibili-
zação. Ou seja, não fecharemos 
nada neste momento”, disse.

 L O número de casos de Co-
vid-19 vem aumentando de 
forma alarmante na cidade do 
Rio e região metropolitana. 
No estado já são 22.141 óbitos 
e 340.833 casos confirmados. 
Com o crescimento, a taxa de 
ocupação dos leitos também 
chama a atenção. Na rede es-
tadual, 40% de leitos de en-
fermaria e 77% dos leitos de 
UTI estão ocupados. Na cida-
de do Rio de Janeiro, os nú-
meros da rede municipal são 
ainda maiores. Dos 901 lei-
tos, 60% de sua capacidade 
total está ocupada, com 541 
internados. Dos 271 leitos de 
UTI, 97% estão ocupados. 

Aumento 
alarmante

Pelo SUS, a cidade do 
Rio 93% dos leitos de UTI e 
70% das enfermarias já estão 
ocupados. No total, na rede 
pública do estado, 184 suspei-
tos ou confirmados aguardam 
transferência para internação. 
Desses, 107 são para enferma-
ria e 77 para UTI. Houve al-
ta de 22% e 26%, respectiva-
mente, se comparados com os 
índices do dia 24 de outubro, 
quando 76 suspeitos ou con-
firmados aguardavam transfe-
rência, sendo 38 para enferma-
ria e 38 para UTI. Em Duque de 
Caxias, dos 192 leitos existen-
tes, 127 estão ocupados, o que 
representa 66%. 

Esperando 
transferência

A Covid-19 voltou a se alas-
trar pelo Brasil. A taxa de trans-
missão do coronavírus no país, 
nesta semana, é a maior em seis 
meses, conforme monitora-
mento do centro de controle de 
epidemias do Imperial Colle-
ge de Londres (Reino Unido). 
O índice passou de 1,10 em 16 
de novembro a 1,30 no balanço 

divulgado ontem. Pesquisado-
res afirmam que já é a segunda 
onda da doença. 

Segundo a agência Estadão 
Conteúdo, a última vez que a ta-
xa se aproximou deste patamar 
foi na semana de 24 de maio, 
quando atingiu 1,31. A taxa de 
contágio indica para quantas 
pessoas um paciente infectado 

consegue transmitir a Covid-19. 
Quando é superior a 1, cada in-
fectado passa a mais de uma pes-
soa. Isso representa o avanço da 
doença. Para a epidemia em um 
país ser considerada controlada, 
a taxa precisa estar abaixo de 1. 
Pelos números atuais, cada cem 
contaminados transmitem a 
outras 130 pessoas.

Taxa de transmissão mais alta em seis meses
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Telefones celulares eram visados pelo esquema de desvio nos Correios por meio de etiquetas falsas

DIVULGAÇÃO

 LO delegado explicou que os 
produtos de interesse do gru-
po eram facilmente reconhe-
cidos. “Encomendas de maior 
valor vêm, até por uma deter-
minação administrativa, com 
notas fiscais do lado de fora. 
Algumas vêm bem identifica-
das. É muito fácil ver encomen-
das que são eletrônicos, celula-
res. Notebooks, por exemplo, 

costumam vir nas próprias 
embalagens”, afirmou. A PF 
conseguiu rastrear o material 
desviado em que os próprios 
criminosos receberam direta-
mente nas agências, ou os que 
foram entregues nos endereços 
ligados ao grupo. Os produtos 
almejados eram celulares e no-
tebooks, mas até uma bicicleta 
de fibra de carbono desviada.

Até bicicleta foi desviada
 LA PF começou a entender o 

esquema após duas pessoas 
serem presas por desvios em 
2019. Pelos celulares delas, os 
policiais tiveram acesso ao gru-
po de WhatsApp. Nem todos 
os membros participavam do 
grupo, só os organizadores.

Foram cumpridos nove 
mandados de busca e apreen-
são ontem e apreendidos no-

tebooks, celulares e documen-
tos. Os envolvidos respondem 
pelos crimes de peculato e or-
ganização criminosa. Em nota, 
os Correios disseram que co-
laboram com as autoridades e 
consideram a conduta dos em-
pregados inaceitáveis. A estatal 
disse que adota, de imediato, 
todas as medidas disciplinares 
que os casos requerem.

Mandados de busca e apreensão

É só desviar os olhos por um 
segundo que as crianças apron-
tam e com celulares a traves-
sura pode ser maior ainda. Já 
te contamos sobre a menina 
que mandou fotos da mãe pe-
lada para contatos aleatórios 
e agora te trazemos a história 
de Raissa Wanderley. A moça é 
mãe do pequeno Tom e levou 
um susto ao receber um pedi-
do de McDonald’s em sua casa.

“Não foi a primeira vez que 
isso aconteceu. Ja era para eu 
ter tirado meu cartão do iFood, 
mas deixei para depois e o dia 
de hoje chegou”, Raissa escre-
veu no Instagram. A mãe con-
tou que deixou o menino com 
o celular dela e ele simples-
mente fez um pedido de R$ 400 
no McDonald’s usando o co-
mando de voz do smartphone.

Tom não economizou e pe-
diu tudo o que quis. A enco-
menda dele foi composta por: 
6 promoções completas de 
hambúrgueres, 6 McLanche 
Feliz, 8 brinquedos extras, 2 
porções de nuggets de 12 uni-
dades, 1 batata frita com ched-
dar e bacon, 10 milkshakes de 
ovomaltine, 2 top sundaes de 
morango, 2 tortinhas de maca, 
2 McFlurry, 8 águas, 1 suco de 
uva, 2 molhos extras.

“Ainda escutei da criatu-
ra: ‘mãe, nem veio o minion 
dourado’. Eu ri, chorei e de-
pois sentei para comer e tomar 
milkshake brindando essa se-
gunda-feira de fast food. Ina-
creditável, minha gente”.

Menino 
compra 
R$400 em 
lanche
Pegou o celular 
da mãe e fez 
pedido por 
comando de voz

 L GULOSO

PF desmonta esquema 
de desvio nos Correios
Bando tem funcionários da estatal, inclusive com cargo de chefia

 L GOLPE DAS ETIQUETAS FALSAS 

A 
organização crimino-
sa de doze pessoas que 
desviou um montante 

estipulado em R$ 1 milhão em 
mercadorias dos Correios no 
Rio desde 2018 contava com 
uma distribuição de trabalho 
que ia desde o chão de fábri-
ca até funcionários com car-
gos de chefia na estatal. Metade 
das pessoas identificadas tra-
balhavam na empresa. O ho-
mem apontado como líder do 
grupo foi preso em 2019. Ele 
era o responsável por produzir 
as etiquetas com os endereços 
adulterados.

“Havia toda uma divisão de 
trabalho. Gente que colava as 
etiquetas; gente que trabalha-
va nas esteiras de objetos pos-
tais; e gente com cargo de che-
fia, que selecionava os objetos 
mais interessantes”, diz o dele-
gado federal Hylton Coelho.

Segundo Hylton Coelho, 
um grupo de WhatsApp orga-
nizava os desvios. O núcleo era 
formado por funcionário dos 
Correios e por gente de fora, 
que fazia as etiquetas.

O grupo começou a fazer 

etiquetas falsas com números 
de rastreio dos Correios já uti-
lizados por meio de compras 
na internet. E eles colocavam 
essas etiquetas nas encomen-
das dentro do Centro de Distri-
buição dos Correios por meio 

de funcionários. Assim, os 
produtos eram desviados para 
membros da quadrilha, inclu-
sive membros que trabalhavam 
na estatal recebiam em suas ca-
sas as mercadorias desviadas.

Assim, os produtos com os 

números verdadeiros desapa-
reciam do Centro de Distribui-
ção. As mercadorias eram en-
viadas normalmente por um 
carteiro que não sabia do es-
quema, e seguia o que estava 
escrito na etiqueta.
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 L ALERJ APROVA

Táxis mais livres
Autônomos poderão rodar entre municípios

A 
Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio 
de  Ja n e i ro  ( A l er j ) 

aprovou em discussão úni-
ca, ontem, o projeto de lei 
2.743/20, que autoriza taxis-
tas autônomos, independen-
te de cooperativas ou asso-
ciações, realizarem o serviço 
de transporte intermunici-
pal de passageiros no Rio de 
Janeiro, inclusive no agen-
ciamento por central de rá-
dio chamada ou por meios 
digitais. A proposta altera a 
Lei 8.867/2, que regulamen-
tou o serviço de táxi inter-
municipal no Estado. 

De acordo com o verea-
dor Dionísio Lins (PP), au-
tor do projeto e presidente da 
Comissão de Transportes da 
Casa, esse tipo de serviço irá 
respeitar a norma em vigor. 

O vereador lembra ainda 
que o serviço prestado pelo 
taxista deverá exclusivamen-
te ter origem no município 
de licenciamento e emplaca-
mento do veículo, e os táxis 
só poderão realizá-lo com os 
taxímetros ligados no traje-
to de ida e volta para outros 
municípios.

“Não há dúvida da rele-
vância da lei 8867. Mas como 
todas as leis, precisa ser ade-
quada às necessidades atuais 
para aperfeiçoar ainda mais a 
iniciativa, melhorando assim 
a qualidade do serviço pres-
tado pelos taxistas aos usuá-
rios”, explicou Dionísio.

Alteração na lei inclui chamadas por centrais de rádio e meios digitais

DANIEL CASTELO BRANCO

Moradores dos municípios 
do Rio de Janeiro e de Nilópo-
lis, na Baixada Fluminense, re-
latam problemas com o forne-
cimento e qualidade da água 
desde a última quinta-feira. De 
acordo com a Cedae, o serviço 
pode levar até 20 dias para ser 
normalizado. Ainda segundo 
a companhia, o problema foi 
causado em decorrência do 
serviço emergencial que está 
em andamento na Elevatória 
do Lameirão.

Há reclamações de falta 
d’água em vários bairros. Em 
alguns locais, há relatos de cor 
escura e cheiro ruim.

O servidor público Ivan Ro-
cha, de 52 anos, relata falta de 
água na Pavuna, Zona Norte do 
Rio. “Desde a semana passada 
estamos com a água turva. De 

domingo para segunda a água 
saia preta, muito escura”, diz. 
“Teremos que limpar a caixa 
d’água”, completa.

Questionada, a assessoria de 
comunicação da Cedae emi-
tiu a seguinte nota: “O sistema 
de abastecimento do municí-
pio do Rio e de Nilópolis está 
operando com 75% da capaci-
dade de fornecimento em de-
corrência deste serviço. Ainda 
nesta semana a Companhia te-
rá acesso a laudo de perícia rea-
lizada no motor da Elevatória 
do Lameirão para que seja es-
tabelecido prazo para o repa-
ro, permitindo que a unidade 
volte a funcionar com 100% de 
sua capacidade.”

A Cedae informa que os 
clientes pode ligar para 0800-
282-1195 para solicitar vistoria.

Falta d’água 
por mais 20 dias
Abastecimento de Rio e Nilópolis 

opera com 75% da capacidade

 L CEDAE

CORRIDA 
DEVERÁ 

COMEÇAR NO 
MUNICÍPIO DE 

EMPLACAMENTO
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POLÍCIA

RAPIDINHA...

PM recupera 300 caixas de cerveja no Muquiço
 LPoliciais do 9ºBPM (Rocha 

Miranda) realizaram na ma-
nhã de ontem uma opera-
ção na comunidade do Mu-
quiço, em Guadalupe, na 

Zona Norte, para verificar 
denúncias de roubo de veícu-
los. Homens armados efetua-
ram disparos contra policiais. 
Houve confronto. Um suspei-

to foi preso e PM apreendeu 
uma pistola, drogas e um rá-
dio comunicador, além de re-
cuperar um veículo roubado 
e 300 caixas de cerveja.

Casas da milícia na mira
Operação cumpre 23 mandados para investigar construção de prédios ilegais

 L GARDÊNIA AZUL

A 
Polícia Civil realizou na 
manhã de ontem opera-
ção contra a milícia que 

atua na Gardênia Azul, na Zo-
na Oeste do Rio. O alvo desta 
ação são construções ilegais 
que fazem parte do braço fi-
nanceiro de grupos paramili-
tares. Os agentes saíram para 
cumprir 23 mandados de bus-
ca e apreensão. Não havia man-
dados de prisão. 

A polícia apreendeu com-
putadores e celulares em uma 
sala usada como escritório do 
grupo. os agentes procuram 
uma mulher que é usada pelos 
milicianos como corretora dos 
imóveis. No total, seis pessoas 
são investigadas.

Foi apurado que a organiza-
ção criminosa se vale de laran-

jas para que estes se coloquem 
a frente das construções e, após 
as unidades estarem prontas, as 
mesmas são vendidas pelo pre-
ço de R$ 150 mil, podendo o 
lucro da quadrilha chegar a ci-
fra de R$ 3.600 milhões.

O titular da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente, 
Mário Andrade (DPMA), fez 
um balanço da Operação Mi-
nha Casa. “O segundo passo é 
analisar os dados que foram 
coletados hoje: documentos, 
celulares, conversas nos celula-
res robustecer o campo proba-
tório no sentido de vincular os 
investigados à milícia que atua 
na Gardênia e outras pessoa até 
então desconhecidas que cola-
boram com a organização cri-
minosa”, explica Andrade. Polícia Civil investiga envolvidos em venda de imóveis por até R$ 150 mil por milicianos na Zona Oeste

REPRODUÇÃO TV GLOBO
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 L ELEIÇÕES

Na reta final 
da campanha
Paes visita Clínica da Família do Rio Comprido. 
Crivella faz carreatas em Santa Cruz e na Maré

C
andidato à Prefeitura do 
Rio, Eduardo Paes (DEM) 
visitou a Clínica da Família 

do Rio Comprido, na manhã de 
ontem. Em diversos momentos, 
os funcionários bateram palmas 
e gritaram seu nome.

Na visita, Paes falou sobre as 
medidas que tomará caso seja elei-
to. “A gente quer garantir à popula-
ção que eles vão ter as equipes (das 
Clínicas da Família) recompostas, 
ter medicamentos regularizados, 
vai ser o espaço que vai salvar vi-
das”, afirmou o candidato, que 
também comentou sobre retomar 
atividades nas clínicas que foram 
fechadas na gestão de Marcelo Cri-

vella (Republicanos). “Nesse pri-
meiro momento, é voltar aquilo 
que existe, retomar o serviço, re-
gularizar o serviço recontratando 
médicos, enfermeiros, agentes co-
munitários de saúde, no sentido 
de que elas vão voltar a funcionar. 
As clínicas pararam de funcionar 
e elas precisam voltar a funcionar.”

Paes ressaltou a importância 
das unidades na luta contra o co-
ronavírus. “Primeiro, as clínicas 
têm que voltar a funcionar. E as 
clínicas são a base da vacinação 
do coronavírus, é fundamental 
que a gente, de largada, já prepa-
re as clínicas para estarem prontas 
para essa vacinação. A gente tem 

muita confiança, as notícias são 
no sentido de que o Brasil vai ter, a 
partir de janeiro, a dose da vacina.”

Quando questionado sobre a 
agressividade da campanha en-
tre ele e Crivella, Paes disse que 
o adversário confirma aquilo 
que ele chama de “pai da menti-
ra”, que continua com “fake ne-
ws”, que fez um governo terrível 
e que não consegue apresentar o 
seu governo à população.

Candidato à reeleição, Crivella 
fez carreatas em Santa Cruz e no 
Complexo da Maré e publicou ví-
deos nas redes sociais. Num deles, 
disse: “O tomógrafo da Maré fui 
eu que fiz, não foi o Eduardo, não”.

Eduardo Paes com funcionários de Clínica da Família

ESTEFAN RADOVICZ 

Candidato a prefeito de 
São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense, Léo Viei-
ra registrou ocorrência na 
64ª DP (São João de Meriti), 
acompanhado do seu vice, 
Marcos Muller, denunciando 
que sua equipe de campanha 
vem sofrendo constantes in-
timidações em determinadas 
áreas da cidade dominadas 
pelo tráfico de drogas. Ho-
ras depois, o prefeito e candi-
dato à reeleição, Dr. João, fez 
a mesma acusação na delega-
cia, de que não estaria conse-
guindo entrar em áreas do-
minadas pelo tráfico.

Segundo o reg istro de 
ocorrência 064-15180/2020, 
traficantes teriam um acor-
do com Dr. João para impe-
dir que o material de cam-
panha de Léo chegue até 
algumas comunidades do 

município controladas pela 
facção Comando Vermelho 
(CV). “Querem nos tirar o 
direito democrático de fazer 
campanha e conversar com 
as pessoas. Agora, a gente vê 
por que a cidade foi domi-
nada pelo tráfico. Nós não 
queremos apoio de trafican-
te”, disse Léo Vieira em ví-
deo publicado em suas re-
des sociais.

De acordo com a assesso-
ria do candidato do PSC, no 
material levado até a delega-
cia, há prints de conversas 
em redes sociais e até um ví-
deo no galpão do deputado 
estadual Valdecy da Saúde, 
vice de Dr. João, em que ban-
deiras de Léo Vieira são joga-
das no chão e trocadas pelas 
bandeiras do atual prefeito.

A 64ª DP está investigan-
do o caso.

Registros em 
delegacia
Candidatos dizem que o tráfico 

impede campanha em alguns locais

 L SÃO JOÃO DE MERITI

Léo Vieira está no segundo turno

DIVULGAÇÃO

Marcelo Crivella durante carreata em Santa Cruz

DIVULGAÇÃO

Dr. João tenta a reeleição

DIVULGAÇÃO
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Do ‘Sítio’ para a música
Cantor da Mangueirinha, em Caxias, já interpretou um dos sacis do seriado da Globo

Q
uem hoje ouve o vozei-
rão de Ronaldo Gomes, 
com seus 54 anos, can-

tando pagode atrás de pagode 
não imagina que, há cerca de 40 
anos, ele emprestava sua voz — 
e corpo — para dar vida a um 
dos sacis da primeira versão do 
Sítio do Picapau Amarelo. Cria 
da comunidade da Mangueiri-
nha, em Duque de Caxias, Ro-
naldo viveu o Saci Lambão em 
episódios do seriado da Globo 
exibidos de 1979 a 1982.

“Deveria ter estudado mais. 
Fiquei nessa onde de correr 
atrás, mas não estudei legal. 
Poderia ter feito um curso de 
teatro para me aperfeiçoar”, diz 
o músico, apesar de só ter boas 
lembranças do personagem, 
que fez muito sucesso. 

Na época, para conseguir 
o papel, Ronaldo fez um tes-
te com o saudoso Flávio Mi-
gliaccio, irmão da primeira 
Emília, Dirce Migliaccio. An-

tes, ele tinha feito figuração 
no seriado Plantão de Polí-
cia, protagonizado por Hugo 
Carvana e exibido de 1979 a 
1981, também na Globo.

Depois dos trabalhos na 
TV, o morador da Baixa-
da Fluminense continuou 
se dedicando à arte. Aos 22 
anos, entrou, de forma inusi-
tada, para o grupo de pagode 

Pra Pagodear. “Desde crian-
ça, eu gostava de cantar, meu 
avô era minha inspiração. Até 
que, em uma apresentação do 
grupo, pedi para dar uma pa-
linha. Os caras ficaram en-
cantados e me convidaram 
para fazer parte”, lembra.

Ronaldo Gomes viveu o Saci Lambão no ‘Sítio do Picapau Amarelo’ entre 1979 e 1982

TAIZE LIZARRAGA / DIVULGAÇÃO 

‘DESDE CRIANÇA, 
EU GOSTAVA DE 
CANTAR, MEU 

AVÔ ERA MINHA 
INSPIRAÇÃO’

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

 LCom o Pra Pagodear, Ronaldo 
abriu shows de grandes grupos, 
como Revelação, Pique Novo e 
Molejo. Recentemente, já com 
a carreira solo, gravou uma mú-
sica com Anderson Leonardo, 
líder do Molejo. “O pai dele é 
muito meu amigo e chegou a 
produzir o grupo Pra Pagodear. 
A gente sempre estava se falando, 
batendo papo, até que ele topou 
gravar comigo”, conta. 

Por causa da pandemia do 
coronavírus, o cantor viu as 
apresentações musicais dimi-

nuírem, tendo que dar maior 
atenção para a empresa de 
graxa que tem. “Sempre tra-
balhei com produto para car-
ro, silicone e glicerina, até que 
veio a graxa. Hoje, eu sou fa-
bricante e vendo para vários 
lugares”, detalha.

Mas Ronaldo ainda tem o 
sonho de conseguir viver ape-
nas da música. “Gosto mui-
to de cantar e passar emoção 
para o público. Mas é muito 
difícil fazer sucesso aqui no 
Brasil”, avalia.

Parceria com Anderson Leonardo
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VASCO DESMANTELADO
Time inicia caminhada nas oitavas de final da Sul-Americana cheio de desfalques

A 
segunda onda do novo 
coronavírus no CT do Al-
mirante tem sido um im-

placável adversário para o Vas-
co, que perdeu mais duas peças 
para o confronto com Defensa 
Y Justicia, amanhã, às 21h30, no 
Estádio Norberto Tomaghello, 
compromisso de ida das oitavas 
de final da Copa Sul-America-
na. O zagueiro Jadson e o golei-
ro Fintelman, um dos reservas 
de Lucão, testaram positivo para 
a Covid-19 e não seguirão com a 
delegação para Buenos Aires.

No início da tarde de ontem, 
o técnico Ricardo Sá Pinto tam-
bém foi diagnosticado com o 
novo coronavírus, mas o clube 
aguarda o resultado do segundo 

exame para confirmar a ausên-
cia de português na Argentina. 
De qualquer forma, ele já iniciou 
o processo de isolamento social. 

Se não bastasse a ausência do co-
mandante, Rui Mota (auxiliar) e 
João Moreira (preparador físico) 
também foram diagnosticados 
com a doença e estão fora. Ale-

xandre Grasseli, ex-treinador do 
Sub 20, dirigirá a equipe.

Titular no empate com o São 
Paulo, no domingo, no Morum-
bi, pelo Campeonato Brasileiro, o 
zagueiro Jadson será substituído 
pelo capitão Leandro Castan, re-
cuperado da Covid-19. Nas últi-
mas semanas, o Gigante da Colina 
acumula 14 casos da doença: além 
de Leandro Castan, Miranda, Fel-
lipe Bastos, Carlinhos, Ribamar, 
Ulisses, Tiago Reis, Talles Magno, 
Benítez, Fernando Miguel, Wer-
ley, Jadson, Fintelman e Sá Pinto.

Assim como o retorno de 
Castan, Carlinhos, Fellipe 
Bastos e Ribamar, recupera-
dos, podem ser opções para o 
compromisso na Argentina.

 LONTEM 
Bahia 1 x 0 Santa Fé-ARG (Vélez-ARG x Cali-COL não 
foi encerrado até o fechamento desta edição) 

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

 LAMANHÃ 

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

 LPor conta de lesões e diagnós-
ticos de coronavírus, alguns jo-
gadores, normalmente reser-
vas, tiveram oportunidades no 
time titular do Vasco no últi-
mo jogo contra o São Paulo. 
Lucão, que substituiu Fernan-
do Miguel, fez boa partida e já 
projetou a partida pela Sul-A-
mericana, contra o Defensa Y 
Justicia nas oitavas de final da 
competição. Ao Gazeta Espor-
tiva, o arqueiro destacou. “É 

uma expectativa muito gran-
de. Será minha primeira parti-
da em uma competição inter-
nacional podendo atuar como 
titular. Espero passar confiança 
para a equipe e o treinador pa-
ra poder criar uma dúvida na 
cabeça dele. O Fernando Mi-
guel é muito companheiro. Ele 
mandou uma mensagem para 
mim antes do jogo. É um ca-
ra que trabalha muito. Isso eu 
consigo levar muito dele”.

Lucão projeta duelo de amanhã

Sá Pinto não deve viajar para a Argentina com a delegação

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

ALEXANDRE 
GRASSELI, 

EX-TREINADOR 
DO SUB-20, 

COMANDA TIME
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C
om um pé atolado na 
zona de rebaixamento 
do Campeonato Brasi-

leiro, o Botafogo inicia hoje 
diante do Atlético Mineiro, 
às 21h30, no Mineirão, a sua 
sequência mais complicada 
no returno. Depois do Galo, 
o Alvinegro terá pela frente 
em sequência o clássico com 
o Flamengo, o São Paulo (jo-
go ainda válido pelo primeiro 
turno) e o Internacional.

A situação é tão preocupan-
te que a equipe precisa vencer 
pelo menos oito de seus 17 jo-
gos que ainda restam. A missão 
não é nada fácil, uma vez que o 
Botafogo só conseguiu tal re-
trospecto em seus últimos 40 
compromissos na Série A.

Outro número preocupante 
é que, no Brasileirão, o Botafo-
go ganhou só duas partidas nos 
últimos três meses (Palmeiras, 
em casa, e Sport, em Recife), 
ambas bem no início de outu-
bro. De acordo com as proje-
ções do site Infobola, do mate-
mático Tristão Garcia, estipula 
em 76% o risco de o Botafogo 
parar na Segundona mais uma 
vez (caiu em 2002 e 2014). O 
departamento de matemáti-
ca da UFMG é um pouco mais 
otimista: 74,3%.

Já para o site Chance de Gol, 

o cenário é ainda pior: o risco 
de cair é de 81,3%. O Alvinegro 
só não está em momento pior 
que o Goiás, cujo risco já é su-
perior aos 90%.

Se por um lado o Glorioso 
enfrentará um dos favoritos ao 
título brasileiro deste ano, por 
outro terá ao seu lado a vanta-
gem de pegar um Atlético Mi-
neiro cheio de desfalques em 
virtude da Covid-19, suspen-
sões e lesões musculares. O téc-
nico argentino Jorge Sampaoli, 

um dos nomes em isolamento 
por causa do novo coronavírus, 
é outro que está fora da partida.

O Botafogo, além das ausên-
cias de Gatito Fernández (le-
sionado e suspenso pelo STJD 
por danificar o equipamento 
do VAR) e de Lecaros (outro no 
departamento médico, tam-
bém não poderá contar com o 
volante José Welison, que per-
tence ao Atlético Mineiro. O auxiliar argentino Emiliano Díaz ainda busca sua primeira vitória no comando do Alvinegro

VITOR SILVA/DIVULGAÇÃO

‘INFOBOLA’ 
ESTIPULA EM 

76% O RISCO DE 
QUEDA PARA A 
SEGUNDONA 

Rafael; Talison, Igor Rabello, Bueno e 
Junior Alonso; Nathan, Calebe (Wes-
ley) e Zaracho; Savarino, (Marrony), 
Eduardo Sasha e Keno. 
Técnico (interino): Leandro Zago 

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Victor Luis; José Weli-
son, Caio Alexandre, Honda e Bruno 
Nazário; Éber Bessa e Matheus Babi. 
Técnico: Emiliano Díaz

Local: Mineirão 
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) 
Assistentes: Daniel Henrique da Silva 
Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento 
Junior (DF)  Horário: 21h30  
TV: Globo e Sportv 

ATLÉTICO-MG BOTAFOGO

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

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

 LO candidato Durcesio Mel-
lo, da Chapa Preto e Branco, foi 
eleito ontem o presidente do Bo-
tafogo para o quadriênio 2021-
2024. Vinicius Assumpção será o 
vice. Durcesio superou Walmer 
Machado (Chapa Verde) e Ales-
sandro Leite (Chapa Ouro) na 
votação em General Severiano. 
“Botafoguenses, vencemos. Fico 

honrado pela vitória e pelo apoio 
de cada um de vocês. Mas agora 
a eleição acabou, é hora de estar-
mos todos juntos. Há muita gen-
te que diz que é tarde demais para 
mudar o Botafogo, mas eu asse-
guro: não é”, disse Durcesio. “Va-
mos romper com a era do amado-
rismo. É hora de profissionalizar 
o nosso Botafogo. Não é apenas 

ter um CEO e achar que está tu-
do resolvido. É ter um clube intei-
ro voltado a metas para atingir o 
objetivo em comum de gerar va-
lores para os torcedores. Com is-
so, arrumaremos a casa e criare-
mos as condições necessárias para 
que os investidores possam voltar. 
Continuaremos trabalhando pa-
ra conseguirmos a S/A”, afirmou.

Durcesio: eleito presidente pro quadriênio 2021-24

Só osso duro de roer
Fogão inicia hoje, contra o Galo, sequência de jogos contra os líderes da Série A

 L SINAL VERMELHO PISCANDO
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Arias; Fabrício Domínguez (Pillud), 
Sigali, Nery Domínguez e Mena, Soto, 
Matías Rojas, Miranda e Fértoli (Go-
doy); Reniero e Licha López. 
Técnico: Sebastián Beccacece

Diego Alves; Renê (Gustavo Henrique), 
Thuler, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, 
Gerson, Everton Ribeiro (João Gomes) e Ar-
rascaeta (Diego); Bruno Henrique e Gabigol 
(Vitinho). Técnico: Rogério Ceni 

Local: El Cilindro, em Avellaneda Árbitro: Alexis Herrera (VEN) 
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN) 
VAR: Jesus Velenzuela (VEN) Gols: 1º tempo: Fértoli, aos 12, e Gabigol, aos 14.  
Cartões amarelos: Fabrício Domínguez, Sebastián Beccacece e Sigali (RAC); e 
Gerson (FLA) Cartões vermelhos: Thuler e Natan (no banco de reservas)

RACING 1 FLAMENGO 1

Mengão empata 
na Argentina
Jogo de volta será terça-feira, no Maracanã

 L LIBERTADORES

Em noite com VAR sendo 
acionado muitas vezes e 
com direito a expulsão de 

Matheus Thuler e Natan (este no 
banco de reservas), o Flamengo 
empatou com o Racing em 1 a 1, 
na Argentina, no primeiro jogo 
das oitavas de final da Libertado-
res. Os hermanos saíram na frente 
com Fértoli, mas Gabigol igualou 
no lance seguinte.

As duas equipes voltam a se en-
frentar na terça-feira (1º), no Ma-
racanã, às 21h30. O Flamengo se 
classificará em caso de vitória ou 
empate em 0 a 0. Já o Racing preci-
sará vencer ou empatar a partir de 
2 a 2. Quem avançar pegará Boca 
Juniors-ARG ou Inter-RS.

O duelo de ontem teve três gols 
bem anulados: Arrascaeta (Viti-
nho estava em impedimento no 
início da jogada), Lisandro López 
(falta de Mena em Everton Ribei-
ro) e Reniero (impedimento após 
chuveirinho na área).

Antes de a bola rolar, o primei-
ro problema para Rogério Ceni: 
Isla sentiu dores musculares no 
aquecimento e deu lugar a Renê, 

que jogou improvisado na lateral 
direita. Flamengo e Racing inicia-
ram a partida se estudando, e aos 
poucos foram se soltando.

Os donos da casa tiveram a 
primeira chance de abrir o pla-
car e aproveitaram. Fabricio 
Domínguez fez boa jogada pe-
la direita, passou por Filipe Luís 
e Léo Pereira, e cruzou rasteiro 
para Fértoli, que apareceu livre 
no primeiro pau e tocou por 
baixo de Diego Alves: 1 a 0.

O Rubro-Negro não deixou os 
argentinos nem comemorarem e 
deu uma resposta imediata: Bru-

no Henrique foi lançado em velo-
cidade pela esquerda, ganhou do 
marcador e cruzou de três dedos 
para Gabigol completar: 1 a 1.

O Flamengo teve mais posse 
de bola, mas não conseguiu criar 
muito. Aos 33 minutos, Bruno 
Henrique recebeu na ponta es-
querda, driblou Fabricio Domín-
guez e chutou na trave. No segun-
do tempo, aos 11, Gabigol sentiu 
dores na coxa esquerda e pediu pa-
ra sair. Nos minutos finais, quando 
Thuler deu carrinho em Lisando 
López e foi expulso, o Fla se fechou 
e segurou o empate.

Gabigol comemora o gol do Flamengo no histórico ‘El Cilindro’

AFP

 LONTEM 
Athletico-PR 1 x 1 River Plate-ARG 
LDU-EQU 1 x 2 Santos 
Racing-ARG 1 x 1 Flamengo

 LHOJE 
19h15: Delfín-EQU x Palmeiras 
19h15: Del Valle-EQU x Nacional-URU 
21h30: Libertad-PAR x Jorge Wilstermann-BOL 
21h30: Inter-RS x Boca Juniors-ARG

 LAMANHÃ 
21h30: Guaraní-PAR x Grêmio

 L01/12 
19h15: River Plate-ARG x Athletico-PR 
19h15: Santos x LDU-EQU  
21h30: Racing-ARG x Flamengo

 L02/12 
19h15: Palmeiras x Delfín-EQU  
19h15: Nacional-URU x Del Valle-EQU 
21h30: Jorge Wilstermann-BOL x Libertad-PAR 
21h30: Boca Juniors-ARG x Inter-RS 

 L03/12 
21h30: Grêmio x Guaraní-PAR

PARTIDAS DE IDA DAS OITAVAS                                          PARTIDAS DE VOLTA DAS OITAVAS
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Situação do Bo-
tafogo no Bra-

sileiro é extrema-
mente delicada 
e a ameaça de re-
baixamento é real 
e assusta a imen-
sa torcida que cla-
ma por reação. Na 
verdade, ainda ve-
jo chance de esca-
par, mesmo admitindo um alto 
grau de dificuldade. O grupo de 
jogadores de Ramón Díaz (foto) 
está no nível da média dos con-
correntes na fuga, que é a me-
ta que resta. O problema será o 
emocional, a obrigação de ga-
nhar oito e empatar uma das 17 
partidas restantes, lembrando 

que venceu apenas 
três jogos em 21 dis-
putados e a arranca-
da salvadora terá co-
mo complicadores as 
pressões internas e as 
cobranças da galera. 
Se houver um pacto 
interno, o povo al-
vinegro entender e 
abraçar a equipe in-

jetando ânimo, passando con-
fiança, acreditando no poder de 
reação, tantas vezes destacado 
em sua história, o Glorioso po-
derá reagir e escapa. A missão é 
difícil, dura mesmo, mas não es-
tá escrito em lugar algum que a 
meta de chegar aos 45 pontos é 
inalcançável. Jogue junto.

 LA campanha do Fluminen-
se surpreende pelas dificul-
dades que o clube enfrenta. 
Independentemente do re-
sultado final, o trabalho do 
técnico Odair Hellmann me-
rece destaque.

 LRogério Ceni terá, a partir 

de amanhã, um bom espa-
ço para trabalhar bem o Fla 
para a arrancada final.

 LA Federação de Futebol 
do Rio trabalha com a hi-
pótese de ter público nos 
estádios no Campeonato 
Carioca de 2021.

FOGÃO PRECISA REAGIR

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

CARTÕES AMARELOS

 LGosto da forma como o técnico por-
tuguês Sá Pinto coloca suas conside-
rações sobre futebol. Se a direção do 
Vasco lhe der as ferramentas, poderá 
fazer um bom trabalho.

 LTermina de forma surpreendente o 
ciclo do argentino D’Alessandro no 
Internacional. Ao informar que sairá 
em dezembro, fim do seu contrato, 
deixou claro sua mágoa.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LOs cartões amarelo e vermelho 
foram introduzidos na disputa da 
Copa do Mundo de 1970, no Mé-
xico, ao menos para facilitar a co-
municação entre árbitros e joga-
dores de idiomas distintos. Não 
fazem parte das regras e foram 
adotados para que geral tomas-

se conhecimento das decisões to-
madas pela arbitragem. Não existe 
falta para cartão na regra. Se exis-
tisse, muitas partidas terminariam 
antes mesmo do tempo. Cabe a ca-
da árbitro decidir se deve ou não 
aplicar, independentemente das 
tais recomendações.

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 ATLÉTICO-GO 27 22 6 9 7 20 27 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 26 22 6 8 8 29 28 1

 14º CORINTHIANS 26 22 6 8 8 24 29 -5

 15º SPORT 25 22 7 4 11 19 29 -10

 16º CEARÁ 25 21 6 7 8 27 32 -5

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 24 21 6 6 9 23 27 -4

 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

23ª RODADA

HOJE

 ATLÉTICO-MG  X  BOTAFOGO 21:30

 CORITIBA  X  CORINTHIANS 21:30

AMANHÃ

 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

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

24ª RODADA

02/12

 FORTALEZA  X  CORINTHIANS 21:30

05/12

 BOTAFOGO  X  FLAMENGO 17:00

 FLUMINENSE  X  ATHLETICO-PR 19:00

 BAHIA  X  CEARÁ 19:00

 CORITIBA  X  BRAGANTINO 21:00

06/12

 SANTOS  X  PALMEIRAS 16:00

 GRÊMIO  X  VASCO 16:00

 ATLÉTICO-MG  X  INTERNACIONAL 18:15

 SÃO PAULO  X  SPORT 20:30

07/12

 ATLÉTICO-GO  X  GOIÁS 20:00

16ª RODADA

HOJE

 CEARÁ  X  SÃO PAULO 19:15

6ª RODADA

SEGUNDA-FEIRA

 GRÊMIO  X  GOIÁS 18:00
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REPRODUÇÃO

O apresentador e jornalista 
Fernando Vannucci morreu aos 
69 anos, em Barueri, na Grande 
São Paulo, na tarde de ontem. 
Vannucci passou mal em casa e 
foi levado para um hospital, mas 
não resistiu. Ainda não foi divul-
gada a causa da morte.

No ano passado, Vannuc-
ci sofreu um infarto e chegou 
a ficar internado por semanas 
no Hospital Oswaldo Cruz, na 
capital paulista. Ele passou por 
uma angioplastia coronária e 
colocou um marca-passo.

Conhecido pelo bordão 
“Alô, você!”, Vannucci come-
çou a trabalhar em rádio ain-
da adolescente e seu primei-
ro emprego na televisão foi na 
Globo de Minas Gerais, onde 
ficou entre 1973 e 1977. A sua 
desenvoltura chamou a aten-
ção para a cabeça da rede, no 
Rio, e em 1978 chegou para 
apresentar o Esporte Espeta-
cular. Passou por outros tele-
jornais da casa como o Globo 
Esporte, RJTV, Gols do Fantás-
tico, entre outros. Ele também 
trabalhou na TV Bandeirantes, 
TV Record, Rede TV! e desde 
2014 era editor de esportes na 
Rede Brasil de Televisão. Além 
do Esporte, a voz do jornalis-
ta conduziu por muitos anos 
os desfiles do Carnaval do Rio 

Vannucci, que era torcedor 
declarado e fanático do Botafo-
go, deixa quatro filhos — Fer-
nandinho, Frederico, Júlia e 
Antônio Henrique.

Fernando Vannucci 
morre aos 69 anos

 
OBITUÁRIO

05/03/1951     24/11/2020
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ESPORTES

Baixinho arisco no 

radar do Fluzão
Keko é um dos poucos e raros destaques do Goiás

 L DE OLHO NO FUTURO

C
om o ano de 2020 aca-
bando, o Fluminense já 
começa a se planejar para 

2021. Um dos nomes que inte-
ressa ao Tricolor das Laranjei-
ras é o do atacante Keko, de 28 
anos, que atualmente joga pelo 
Goiás. O clube já abriu conver-
sas com o agente do atleta.

O fator que pode complicar 
as negociações é que o atacan-
te argentino, ao assinar por uma 
temporada com o Esmeraldino, 
concordou em receber o salário 
em dolár. Com as variações sig-
nificativas da moeda e em situa-
ção financeira delicada, o Flu 
pode considerar os vencimen-
tos do atleta alto demais.

O baixinho Keko, de apenas 
1,59m, disputou 25 partidas nes-
ta temporada e marcou dois gols. 
O treinador Enderson Moreira 
o costuma escalar pelos lados 
do ataque. O jogador foi revela-
do nas categorias de base do Ri-
ver Plate, da Argentina, e antes 
de chegar ao Goiás, passou por 
Argentinos Juniors, Veracruz e 
Querétaro, ambos do México.

Segura o homem
O presidente do Fluminense, 

Mário Bittencout, irá se reunir 

com representantes do atacante 
Marcos Paulo na próxima sexta-
feira para tratar da renovação de 
contrato. O jogador tem vínculo 
até o fim de junho de 2021. 

Segundo a Rádio Globo, a di-
retoria fez uma oferta para a am-

pliação do vínculo em agosto. 
No entanto, as negociações não 
avançaram. Segundo o manda-
tário tricolor, Marcos Paulo deu 
a palavra que renovaria caso não 
fosse negociado para evitar que o 
clube o perdesse de graça.

O atacante argentino ganha em dólar e pode dificultar o negócio

ROSIRON RODRIGUES/GOIÁS E.C.
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A GATA DA HORA

tem a manha necessária para fazer a rapaziada 

ficar com os quatro pneus arriados por ela. Além de sucesso 

nas redes sociais, a beldade agora resolveu investir no comér-

cio digital. Depois do Insta da musa, o @jamyllepaivaoficial, 

você pode visitar também o da loja @missjmfashion.

JAMYLLE PAIVA

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

MÁRCIA IDELFONSO/DIVULGAÇÃO

 LAtleta de vôlei do Sesc-RJ/Fla-
mengo e da Seleção, a pontei-
ra Drussyla reclamou de racis-
mo enquanto fazia compras 
em uma loja. “Toda vez que eu 
venho nas Lojas Americanas 
é esse inferno. O segurança já 
passou por mim umas três ve-
zes. Ele fica me seguindo, essa 
palhaçada, esse preconceito, 
só porque eu sou preta. Estou 
com minha família aqui, todo 
mundo é preto. O problema 
não é fazer o trabalho dele, ele 
está certo. É a forma que ele faz 
o trabalho dele. Triste”, comple-
tou. A Americanas informou 
que “o respeito está na base da 
sua cultura e que repudia todo e 
qualquer ato de discriminação”.

Drussyla reclama de racismo
REPRODUÇÃO

de Neymar Jr, 
Neymar da Silva Santos, 
engatou um relaciona-
mento com Mariane Ber-
nardi, de 44 anos, que é 
mãe do jogador de fute-
bol Andrei. O atleta de 21 
anos é um dos ‘parças’ do 
astro do Paris Saint-Ger-
main, da França.

de 36 
anos, vai se aposentar as-
sim que terminar a partici-
pação do Boca Juniors, da 
Argentina, na Libertado-
res, onde tem pela frente 
o Internacional nas oita-
vas de final. A informação 
foi divulgada ontem pelo 
programa ESPN F90.

 LO PAI LO ATACANTE TÉVEZ,
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CASCADURA R$350.000
Casa, Avenida Ernani Cardoso, 
2quartos, varanda, demais de-
pendências, garagem, terraço 
completo, quintal, canil, RGI. 
Aceito carta, direto proprietá-
rio. Tel.:3391-9887/ 99113-2010
 

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 

 

AÇOUGUEIRO V/TEXTO
Vaga para Açougueiro com 
experiência, para trabalhar 
em Realengo. Ligar para T. 
2301-2661

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

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

MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se de mecânico e ele-
tricista automotivo. Salário à 
combinar. Rua Ferreira Pontes, 
166 Andaraí. Tel: 96484-1420/ 
99540-3535/ 3172-0272

 

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 URGENTE 
Moças maiores, mesmo sem ex-
periência, para Termas na Bai-
xada, casa com muitos clientes. 
Ambiente discreto.   Início  ime-
diato. T.99329-3204/ whatsapp
 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, edu-
cada, carinhosa, discretíssima, 
completa! Sozinha, aparelhada, 
parando trânsito (50,00) Praça 
do Magali/ Aricuri.96669-8287.
 

BIA MORENA 
Do rabetão sensacional, super 
carinhosa, atendimento completo 
e totalmente liberal, novidade em 
Copacabana. Promoção 60,00 
Tel.: 3082-0356 Admite-se.
 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, cari-
nhosa aparelhada. Sara, morena 
clara, linda, novidade! completi-
nha! Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘CINCO ANOS AO TODO’
 L Carlinhos Maia deu deta-

lhes do início da sua vida 
sexual com o marido, Lu-
cas Guimarães, em entre-
vista à apresentadora Ta-
tá Werneck no Lady Night, 
do Multishow, na noite de 
segunda-feira. De acordo 

com o humorista, os dois 
demoraram cinco anos pa-
ra transar. “Para a gente 
transar, demorou três anos 
após o começo do namoro. 
Então, foram cinco anos 
ao todo (desde que se co-
nheceram)”, contou ele.
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‘SOU MINHA 
PRÓPRIA 

EMPRESÁRIA’ 
 LApós sua música Rainha da Favela atingir 

a 12ª posição entre as mais ouvidas do país, 
Ludmilla comemorou a notícia em seu Insta-
gram, ontem, e revelou que agora é sua pró-
pria empresária. “Hoje (ontem) é dia de co-
memoração. Queria agradecer a todo mundo 
que está ouvindo, compartilhando e curtin-
do meu som, porque, como muita gente sa-
be, agora eu sou minha própria empresária. 
Agora, eu tomo conta da minha empresa, 
das minhas coisas e essa é a primeira música 
lançada com a Ludmilla na direção de tudo”, 
disse a cantora, que continuou: “Então, estou 
muito feliz, porque muita gente torce contra, 
fala que você não vai conseguir, tenta impe-
dir seu sonho e te põe milhares de medos”. 

‘UM PAI 
EXEMPLAR’

 LMayra Cardi elogiou 
o ex-marido, Arthur 
Aguiar, ao falar sobre as 
mudanças de compor-
tamento pelas quais ele 
passou e sobre sua re-
lação com a filha do ca-
sal, Sophia, de 2 anos. 
“O bichinho se tornou 
um pai exemplar, preci-
so falar, tá. A gente fala 
mal quando tem que fa-
lar, mas a gente precisa 
falar bem quando tem 
que falar. O bichinho se 
transformou, ele é um 
pai sensacional, tô or-
gulhosa”, disse.

BABADINHO

 LA ORQUESTRA Sinfônica Juvenil Carioca vai executar hoje a 
ópera O Morro Canta Canudos, às 19h, com a participação do 
cantor Toni Garrido, diretamente da Cidade das Artes, na Barra, 
com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube do Programa 
Orquestra nas Escolas (www.youtube.com/orquestranasescolas). 

EM ALTA EM BAIXA

 LKayky Brito e Anna Ávi-
la trocaram chamegos na 
Praia da Joatinga. 

 LMarília Mendonça dis-
se ter acne causada por 
anticoncepcional. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LNamorado de Sasha Me-
neghel, João Figueiredo 
revelou a vontade de ter fi-
lhos com a modelo e estu-
dante de moda ao respon-
der algumas perguntas dos 
internautas no Instagram 
Stories, ontem. “Mais de 
quatro filhos eu não sei. 

Mas um tanto bom, sim, 
a gente quer ter nossos fi-
lhos e a gente quer ado-
tar”, disse o cantor gospel 
no vídeo. “A gente quer lo-
tar um carro. Então, mais 
de quatro já não cabe. Mas 
uns quatro cabem!”, acres-
centou ele.

‘A GENTE QUER LOTAR UM CARRO’
FALABELLA TÁ 
COM COVID

 LMiguel Falabella con-
tou para os fãs, ontem, 
que foi diagnosticado 
com coronavírus. Ele 
se pronunciou através 
de um vídeo publicado 
no Instagram. “Amigos 
queridos, testei positi-
vo para o Covid. Estou 
em casa, mas aparente-
mente sou assintomáti-
co”, disse Falabella, que 
está em seu 11º dia da 
doença. “Fiquei qua-
rentenado. Estou tran-
quilo. Estou no décimo 
primeiro dia. Foi bem 
leve, tive apenas um 
mal-estar”, afirmou.



CELEBRIDADES E TV

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

17h40. Globo: As meninas pensam 
no tema da festa de 1 ano de Tonico. El-
len edita o clipe de Fio. Gabriel diz que 
voltará para Caxambu, mas promete 
estar no aniversário de Tonico.

19h15. Globo: Lucrécia e Fedora 
passam mal ao saber que deverão ir ao 
Instituto Médico-Legal. Pedro convida 
Rebeca para viajar. Leonora faz um 
procedimento estético em uma clínica.

21h. SBT: Carmen vasculha a sala 
da diretora, acreditando que Cintia 
esconde algum segredo. Clarita con-
ta para Beto que Érica será a nova 
funcionaria do Café. A carteira de 
Carmen some no orfanato.

18h05. Globo: Cassiano e os tenentes 
observam a movimentação de Alberto 
e seus capangas. Guiomar passa a casa 
que ganhou de Alberto para usufruto 
da ONG. Ester consegue o empréstimo.

21h. Record: Poderosa se arruma 
para sua festa e sofre com as lem-
branças do passado. Ela pede mais 
um tempo a Fernanda para descer. 
Duplex é humilhado por Tobias.

20h40. Globo: Bibi tenta se explicar 
para o delegado e Caio a apoia. Jeiza e 
Bibi se enfrentam. Bibi exige que Hele-
ninha confirme seu álibi para a polícia. 
Cibele avisa a Dantas e Shirley que de-
cidiu viajar. Joyce visita Eugênio.

 L LUTO

P
ai de Zezé Di Camargo e Lu-
ciano, Francisco Camargo 
morreu na noite de segun-

da-feira, aos 83 anos, devido a uma 
parada cardiorrespiratória e uma 
“instabilidade hemodinâmica”. 
Ele estava internado em um hos-
pital particular de Goiânia há 14 
dias, após sentir dores no intestino. 

Zezé lamentou a morte do pai 
no Instagram. “Peço perdão pe-
la tristeza que estou sentindo. Me 
perdoe pelo egoísmo de insistir 
que fique aqui, mas meu amor é 
tão grande que me tira a sensatez, 
a lucidez e o entendimento, que a 
vida é assim! Te amo, meu pai”, es-
creveu o cantor.

Luciano também se pronun-
ciou no Instagram e lamentou por 
não poder ir ao enterro do pai, já 

que foi diagnosticado com Co-
vid-19. “Em nosso último encon-
tro, senti um forte aperto no peito. 
No último abraço, foi como se eu 
já soubesse que não poderia estar 
hoje (ontem) com ele para me des-
pedir. Eu orei e agradeci a Deus por 
ter me dado o melhor pai. Pai, meu 
amor eterno! Minha saudade in-
finita. Te amo!”, postou o cantor.

O enterro foi realizado no Ce-
mitério Jardim das Palmeiras, em 
Goiânia, ontem. Familiares, ami-
gos e fãs da dupla sertaneja foram à 
cerimônia. Emocionado, Zezé to-
cou sanfona e foi às lágrimas. Em 
alguns momentos, ele foi ampara-
do pela noiva, Graciele Lacerda, e 
pelas filhas, Wanessa e Camila. Os 
presentes chegaram a cantar mú-
sicas dos cantores, como É o Amor. 

A dor dos filhos de Francisco
Pai de Zezé Di Camargo e Luciano morre, aos 83 anos, em hospital

Zezé tocou sanfona e chorou no enterro do pai, Francisco

FOTOS AGNEWS

 LNeta de Francisco, Wanessa 
Camargo escreveu um texto 
em homenagem ao avô no Ins-
tagram. “É difícil colocar em pa-
lavras a grandeza do ser que foi 
o Senhor Francisco José de Ca-
margo, meu avô. Agora, ficam 
todos os seus ensinamentos. 
Sua humildade, o seu carinho 
pelo outro — por quem quer 

que seja. A forma como o se-
nhor via o mundo e as pessoas, 
acreditando e vendo o bem em 
todos”, destacou a cantora.

A noiva de Zezé Di Camar-
go, Graciele Lacerda, a ex-mu-
lher do cantor, Zilu Godoi, e 
famosos também se pronun-
ciaram sobre a morte de Seu 
Franciso nas redes sociais. 

Homenagens nas redes sociais

Emocionado, Zezé foi amparado pelas filhas, Camila e Wanessa
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quando penso em você, fecho os olhos de saudade.” 

(Cecília Meireles)

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

 LBom dia para focar na área 
amorosa. É hora de curar uma 
ferida deixada por um relacio-
namento do passado, parta 
para outra! Colega de traba-
lho poderá pedir sua ajuda.
Números da sorte: 44, 17 e 98.

 LEnfrente os desafios com co-
ragem e determinação, não 
se omita dos problemas. Hoje 
não é um bom dia para reivin-
dicar as atenções do seu par. 
Não force nenhuma situação.
Números da sorte: 00, 18 e 54.

 LVai contar com animação e 
vontade de levar adiante seus 
projetos, tente manter o foco 
para realizá-los. Talvez consiga 
colocar um ponto final num 
assunto que se arrasta. 
Números da sorte: 64, 10 e 82.

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

 LA Lua indica progressos no 
ambiente profissional. Boa 
hora para resolver assuntos 
que tiram a sua paz, inclusive 
na área sentimental. Terá que 
ser firme nas decisões a tomar.
Números da sorte: 11, 02 e 56.

 LVocê estará mais otimista e 
terá oportunidade de colocar 
em prática algo que já está tra-
balhando. Cuidado para não 
cometer ações imprudentes. 
O diálogo é a saída para tudo.
Números da sorte: 12, 48 e 30.

 LHoje você deve tomar cui-
dado para não querer impor 
sua opinião a qualquer custo, 
inclusive no trabalho, mesmo 
que esteja certo. A dois e em 
família, fuja de conflitos.
Números da sorte: 94, 04 e 76.

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

 LUm clima de apreensão e 
ansiedade pode pintar. Tome 
cuidado com suas despesas 
hoje, seja prudente! A dois, 
não tente controlar demais 
seu par, procure ouvir mais.
Números da sorte: 58, 94 e 13.

 LFuja de ações precipitadas. 
Melhor aguardar, com paciên-
cia, e as coisas vão se ajeitando 
conforme o tempo passa. Não 
leve tudo a ferro e fogo! Evite 
discussões no romance. 
Números da sorte: 41, 77 e 23. 

 LTerá vontade de se dedicar a 
algum novo projeto, começar 
um novo curso ou aprender 
nova habilidade. Deve, inclu-
sive, resolver um assunto que 
tem causado dor ou mal-estar.
Números da sorte: 15, 24 e 96.

SANTA CATARINA 
Nasceu em Alexandria, no Egito, 
em 287. Vinda de família nobre, 
era considerada a mais bonita do 
reino e dizia que só se casaria com 
alguém tão belo quanto ela. Numa 
noite, teve a visão da Virgem Maria 
e do Menino Jesus, que disse consi-
derá-la feia. Magoada, ela procurou 
um sábio ermitão, que lhe explicou: 
“Não é o teu corpo, é a tua alma 
orgulhosa que Ele acha feia”. Cata-
rina se converteu e se tornou uma 
pessoa humilde até sua morte, em 
305. O seu culto parece ter irradia-
do do Monte Sinai. É padroeira do 
Estado de Santa Catarina.

SANTO DO DIA

SOGROS
A esposa chega em casa, tar-
de da noite, de uma viagem 
de negócios. Silenciosamen-
te, ela abre a porta do seu 
quarto. Mas percebe que 
há quatro pernas, em vez de 
duas, quando olha por bai-

xo do cobertor. Certa de que 
está sendo traída e tomada 
por um acesso de raiva, a mu-
lher começa a gritar e xingar. 
Em seguida, caminha em di-
reção à cozinha para tomar 
uma bebida e tentar se acal-
mar. Quando chega lá, dá de 

cara com o marido, lendo o 
jornal e fazendo um lanchi-
nho. Ele diz:
— Boa  no i te ,  quer ida . 
Meus pais vieram para nos 
fazer uma visita e, por edu-
cação, eu deixei os dois fi-
carem no nosso quarto. Por 

que você não vai lá para 
cumprimentá-los?

VIZINHO
— Oi, amor.
— Diga.
— Você já percebeu que o vi-
zinho ao lado, antes de ir pro 

trabalho pela manhã, enche 
a mulher de beijos?
— Já percebi, sim.
— Então, por que você não 
faz o mesmo?
O marido responde:
— Tá maluca? Eu nem conhe-
ço a mulher dele!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ayrá.
MENSAGEM:
O dia hoje terá grandes ativi-
dades importantes, relacio-
nadas à economia doméstica. 
Momento de coragem, ótima 
oportunidade para resolver 
pendências e problemas mal 
resolvidos. Momento certo 
para expor a verdade e se liber-
tar de brigas e desavenças que 
não te deixam evoluir.
SAUDAÇÃO:
Ayrálê, Ayrá Opokudê.
COR:
Branco. 
ELEMENTOS:
Fogo.
SIMPATIA:
Para acalmar uma pessoa, pe-
gue uma quartinha com água 
de coco, coloque três colheres 
de açúcar, três colheres de água 

de laranjeira, mexa bem e, em 
seguida, coloque um papel com 
o nome da pessoa que deseja 
acalmar. Ao lado, acenda 12 ve-
las brancas pedindo aos 12 Mi-
nistros de Xangô que ajudem a 
acalmar a pessoa.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LOs projetos idealizados on-
tem começarão a ser delinea-
dos com mais clareza, coloque
-os em prática! As finanças po-
dem enfrentar altos e baixos, 
evite gastos desnecessários.
Números da sorte: 23, 50 e 05.

 LUse a energia do dia para fa-
zer progressos na vida profis-
sional. Por outro lado, pode 
enfrentar desavenças em famí-
lia e com o par, fuja de emba-
tes. Dialogue mais com todos.
Números da sorte: 51, 15 e 24.

 LPoderá encontrar a solução 
para um problema que anda 
atrapalhando seu sucesso pes-
soal. Aproveite o clima de se-
dução para apimentar mais o 
seu relacionamento.
Números da sorte: 34, 52 e 88.
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