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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO

JEFERSON BENÍCIO

JORNALEIRO JORNALISTA

CARTA DO LEITOR

TENHO 50 anos de
idade e sou jornaleira
há um ano. Antes de
ser jornaleira trabalhei com transporte
escolar. Na minha
profissão gosto de interagir com os clientes,
além do comércio do
bairro. Precisa melhor
a segurança no bairro.
Nas horas vagas gosto
de curtir a família.Gosto de ler as piadas no
jornal Meia Hora.
SILVIA MARIA
SILVA DE SOUSA —
Realengo

L

Árvores perigosas
em Nova Iguaçu
Árvores estão quase caindo em
frente ao Colégio Municipal Izabel dos Santos Melo, na Rua Jorge
Alberto, altura do número 75, em
Nova Iguaçu. Inclusive, já caíram
galhos várias vezes, além de ficar entrelaçadas no fios da Light
e causar faíscas.
Walter Mendes
Por e-mail

NA INTERNET
FAMÍLIA BUSCA PISTAS DE MOTOBOY
DESAPARECIDO
PÁGINA 6
MORRE MARADONA: PELÉ DIZ QUE
PERDEU UM AMIGO
PÁGINA 10
ELIANA CONFUNDIDA COM SANDY
PÁGINA 16
Leia mais no site www.meiahora.com

Na estrada do Barro Vermelho
em frente aos números 184 e 226
em Rocha Miranda tem dois postes com as lâmpadas queimadas
há mas de um mês. A Rio Luz precisa tomar providências! A rua
está um breu, ninguém consegue
enxergar nada à noite.
Joel Cella
Por e-mail

L

População largada
à própria sorte

Pedidos emperrados Árvore atrapalha a
na fila do INSS
visão no Barreto

O Posto de Saúde do Éden, em
São João de Meriti, demora demais para atender os pacientes.
Eles dão prioridades apenas para
os casos mais graves. Quem necessita de um primeiro atendimento precisa mofar esperando.
Matheus de Jesus
São João de Meriti

Vários pedidos de aposentadoria estão emperrados nos postos
do INSS há mais de um ano. Que
falta de respeito! A pessoa trabalha por décadas e quando precisa
se aposentar não consegue, isso é
um absurdo desumano!
Haroldo Ávine
Por e-mail

INDICADORES

O QUE BOMBA

No bairro Xavante, em Belford
Roxo, na Baixada Fluminense, destruíram tudo, sob alegação de que
iriam fazer obras para revitalizar a
região, mas não aparece ninguém
há tempos. Algumas construções
estão paradas e causando dor de
cabeça aos moradores da região.
Nicolas Azevedo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Poste sem luz em
Rocha Miranda

L

L

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

Obra parada em
Belford Roxo

POUPANÇA: 0,1159 %
(HOJE)
DÓLAR: R$ 5,3192 (C);
R$ 5,3202 (V)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

L

CADÊ VOCÊ
THALES
HENRIQUE
PEREIRA
DE MELO
tem hoje 22
anos. Ele
desapareceu
em 5 de
novembro
de 2014, em
Campo Grande (Zona Oeste), após
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

L

Tem uma árvore no Barreto, na
Rua Presidente Craveiro Lopes, na
altura de uma fábrica de tecidos,
bloqueando a visão dos motoristas. Quem trafega pela via tem
muita dificuldade. A prefeitura
precisa podar ou retirar a árvore.
Anônimo
Niterói

L
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GERAL
L PM VAI FISCALIZAR

Aglomerar dá cadeia
Eventos fora das regras sanitárias podem resultar em multa e prisão, diz Crivella
prefeito Marcelo Crivella atribuiu ontem o
aumento dos casos de
Covid-19 ao descuido das regras de ouro e ao processo eleitoral. A Vigilância Sanitária, no
entanto, admite que ainda não
tem um estudo estatístico que
comprove isso. Crivella anunciou que a partir de agora eventos passarão a ser fiscalizados
em conjunto com a Polícia Militar e que organizadores poderão receber voz de prisão em
caso de descumprimento de
protocolos sanitários.
Durante sua fala, Crivella
classificou o atual estágio da
pandemia como uma endemia e descartou adotar novamente o lockdown. “A nossa
endemia já não é mais pandemia, aumentou tendo em vista
o processo eleitoral: muita gente na rua, milhares de urnas, as
pessoas indo às urnas, e isso faz
com que aumente a aglomeração e com ela o contágio”, disse.
Crivella disse que aglomerações poderão resultar em prisão. “Agora, a PM vai estar junto. Pode ter ordem de prisão. A
pessoa pode ser levada à força
para a delegacia, além de pagar
uma multa muito forte”, disse.
Segundo o superintendente
de Vigilância Sanitária Flávio
Graça os eventos que desrespeitarem o protocolo sanitário receberão multa gravíssima, em torno de R$ 13 mil, que
pode ser dobrada, e podem sofrer cassação de alvará.
O prefeito disse que a Rede
Municipal vai rever o protocolo de que apenas pacientes graves procurem atendimento. A
orientação agora é de que a população procure atendimento
aos primeiros sintomas.

BEATRIZ PEREZ

O

Bombeiros na
fiscalização
O governador em exercício,
Cláudio Castro, determinou
que o Corpo de Bombeiros realize ações para o avanço da Covid-19. Desde ontem, eventos
com participação do público devem ser submetidos à autorização
da corporação, que está encarregada de fiscalizar boates, bares e
casas de espetáculos. “É preciso
seguir essas regras de ouro. Vamos reforçar a fiscalização nesses
locais”, disse. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário de Defesa Civil,
coronel Leandro Monteiro, os locais que não seguirem as regras de
lotação serão interditados e terão
suas licenças cassadas.

L

‘Imunizados’
são patrimônio
Marcelo Crivella afirmou ontem que o carioca que se contagia e recebe o tratamento no
início da doença se torna um
patrimônio para a cidade. “A
pessoa que se trata preventivamente se torna um patrimônio
da cidade porque ela está imunizada, tem anticorpos. Quando chegar a vacina, não precisa
ser vacinada nas primeiras horas. Vamos imunizar primeiro
quem precisa mais, quem não
está imunizado”, disse. O prefeito minimizou a doença no
Rio ao afirmar que o número
de mortes na cidade no último
mês foi parecido com o de outubro de 2019.
L

Crivella descartou lockdown e disse que pacientes devem passar por exames aos primeiros sintomas

Crivella pede que rede privada reabra leitos
O prefeito Marcelo Crivella fez
um apelo para que a rede privada reabra leitos e disse que a Rede
Municipal de Saúde pode abrir
mais leitos a qualquer momento,
conforme a demanda.
O subsecretário de Saúde
Jorge Darze informou que o
município tem a capacidade
de ampliar a rede em 922 lei-

L

tos de enfermaria e 394 de UTI.
O sistema público de saúde da
capital (rede municipal, federal
e estadual) tem 513 pacientes
internados em leitos de UTI,
chegando a 93% de ocupação.
À espera de atendimento, são
77 doentes para 35 leitos.
Para dar conta da pressão
na rede de Saúde, Crivella dis-

se que receberá ajuda do governador Cláudio Castro para compra de medicamentos e
reforço de mão de obra. Castro oferecerá recursos para que
agentes da Saúde da Família recebam gratificações e identifiquem pessoas com primeiros
sintomas da doença para realizarem tomografia.
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GERAL
L ELEIÇÕES EM SÃO GONÇALO

L PRONUNCIAMENTO

Dimas caminha
para a vitória

Crivella: coletiva
sem perguntas

Petista lidera as pesquisas no segundo turno
DIVULGAÇÃO

esquisa de intenção de
voto estimulada, realizada entre segunda e terça-feira com 600 entrevistados, aponta a vitória de Dimas
Gadelha (PT) no segundo turno da eleição para prefeito de
São Gonçalo. Ele recebeu 43%
da preferência, contra 27% de
Capitão Nelson (Avante). A
margem de erro é de 4%, para
mais ou para menos. Os votos
brancos e nulos contabilizaram
18%, enquanto 12% não responderam ou não souberam
responder. A pesquisa foi realizada pela empresa Inteligence Serviços e registrada no TSE
sob o número RJ-05103/2020.
Dimas foi o candidato mais
votado no primeiro turno, com
31,36%. Ele recebeu o apoio
dos prefeitáveis Isaac Ricalde
(PCdoB) e Rodrigo Piraciaba
(PSB), candidatos derrotados no primeiro turno, além
do aval dos prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), e de
Maricá, Fabiano Horta (PT),
durante toda a campanha eleitoral. Já Nelson, que recebeu
22,82% dos votos, tem apoio
dos ex-rivais Ricardo Pericar Dimas Gadelha e o vice Marlos Costa em carreata em São Gonçalo
(PSL) e Roberto Sales (PSD),
que anunciaram a escolha em
suas redes sociais.
Isaac Ricalde (PCdoB) declarou apoio a Dimas Gadelha
(PT) em suas redes sociais, ar- L O atual prefeito, José Luiz Nan- que Nanci venceu. Eles liberagumentando a necessidade de ci (Cidadania), que se candida- ram seus correligionários para
defender a cidade dos ultra- tou à reeleição, e Dejorge Patrí- escolherem seus elegíveis. Dayconservadores. “O momento é cio (Republicanos), também se Oliveira (PSTU), única cande unidade para derrotarmos o derrotado no primeiro turno, didata feminina ao cargo máautoritarismo e o coronelismo declararam não apoiar ninguém ximo do Executivo gonçalense,
político, freando o avanço da nesta etapa do pleito. Os dois fo- também se absteve de apoiar um
extrema-direita. Não medire- ram os prefeitáveis que disputa- dos concorrentes no segundo
mos esforços para isso”, publi- ram o segundo turno na eleição turno, após plenária realizada
cou em suas redes sociais.
municipal passada (2016), em no domingo (22).

P

PCdoB apoia PT no 2º turno

Candidato deixa entrevista após
falar por cerca de 15 minutos
O prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella, parece
andar“fugindo”da imprensa. Os
avisos de pauta enviados à redação do MEIA HORA, por exemplo, têm chegado em cima da
hora, o que dificulta a cobertura da coletiva ou o acompanhamento do dia do candidato.
Ontem, evento marcado para
9h30 em Freguesia, na Zona
Oeste, só foi informado ao jornal as 8h45.
Ontem, apesar de ter convocado uma coletiva de imprensa
de manhã no Riocentro, Crivella não respondeu a perguntas de jornalistas. Ou seja, da
parte dele não foi uma coletiva,
foi pronunciamento.

Após falar 15 minutos sobre o aumento da curva de
Covid-19 na cidade, Crivella disse que antes de abrir para as perguntas, passaria a fala
para o superintendente de Vigilância Sanitária, Flávio Graça. Crivella acompanhou por
cerca de três minutos a fala do
superintendente e deixou a coletiva desviando pela direita e
entrando em um carro. Crivella não avisou que se ausentaria.
A assessoria da prefeitura justificou a saída alegando
que o prefeito tinha uma sabatina marcada no SBT, mas não
explicou por que ele anunciou
que abriria para perguntas
após a fala de Flávio Graça.

L SÃO JOÃO DE MERITI

Segurança já
está reforçada
Começou ontem e vai até domingo
O Tribunal Regional Eleitoral
do Rio solicitou o reforço na segurança pública de São João de
Meriti, na Baixada Fluminense,
até domingo, dia da votação do
segundo turno. A determinação
foi enviada às polícias Civil, Militar e Federal pelo desembargador Cláudio Brandão e começou
a valer ontem.
O reforço atende a pedido
feito pelo Democratas, no sábado, no Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), e ao governador em exercício, Cláudio Castro. Segundo o documento, a
determinação se faria necessária porque “grupos paramilitares” estariam impondo “medo
e terror” a eleitores durante o
primeiro turno.
Segundo o ofício, as zonas
186ª e 187ª no Jardim Meriti
estariam em áreas dominadas
pela milícia e merecem atenção
redobrada da polícia.
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GERAL
L ABUSO E EXPLORAÇÃO DE MENORES

L MOTOBOY DESAPARECIDO

Pedófilos na mira

Família cobra
ação do Estado

PF identifica homem que ‘venderia’ sobrinha
DIVULGAÇÃO / POLÍCIA FEDERAL

as investigações que resultaram na operação
“Black Dolphin”, de
combate a abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Federal identificou uma conversa de um
homem que pretendia vender
a própria sobrinha para uma
grupo de russos pedófilos.
“Ele a levaria a um parque e
iria simular o desaparecimento da criança”, disse a delegada
de Polícia Federal Paula Nery.
A polícia não confirmou se o
criminoso foi capturado.
A polícia investiga a participação de uma máfia russa, que estaria praticando no
Brasil sequestros de crianças e
adolescentes para exploração
sexual na Europa.
De acordo com a delegada,
os integrantes desses grupos
de pedófilos praticavam estupro, produziam as imagens e Policial analisa computador apreendido durante a operação
as comercializavam na internet. A Polícia analisou mais de
— tinha como objetivo cum- cia a uma prisão no Cazaquis10 mil contas.
No Rio, um abusador foi prir 225 mandados de busca tão onde são mantidos conpreso em flagrante com far- e apreensão, cinco mandados denados à prisão perpétua.
to material de cenas de abusos de prisão contra uma quadri- Segundo os investigados só ali
e exploração sexual de crian- lha de abusadores que ven- poderiam mantê-los presos
ças e adolescentes. A opera- diam imagens de pedofilia porque, diziam, “as leis brasileiras são ridículas”, e “não
ção — que ocorreu no Rio de pela internet.
A operação foi nomeada haveria prisão, no Brasil, caJaneiro, em São Paulo, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul “Black Dolpinh” em referên- paz de segurá-los”.

N

Bloqueio da PM impediu protesto
em frente ao Palácio Guanabara
Familiares do motoboy Márcio Alexander Nunes,
de 33 anos, cobram das autoridades de segurança informações imediatas para ajudar na
sua localização. O entregador
por aplicativo está desaparecido desde o último domingo
(22), quando saiu para realizar
uma entrega no Cachambi, na
Zona Norte do Rio.
Um grupo de motoboys
programou uma manifestação
que seria realizada na manhã
de ontem em frente ao Palácio
Guanabara, em Laranjeiras,
na Zona Sul, mas um bloqueio
policial na Rua Pinheiro Machado impediu o ato e complicou o trânsito na região.
Daniely dos Santos Pimenta, de 23 anos, esposa do rapaz,
esteve com amigos em frente
ao Palácio e cobrou respostas
das autoridades. “Não temos
pista e nenhuma resposta. Estamos correndo contra o tempo pra conseguir informações
e pedir a quebra de sigilo e conseguir rastrear o celular dele”.
De acordo com a família,
Márcio saiu do Cachambi com

DIVULGAÇÃO

Daniely busca pistas do marido

destino a Vila Isabel, mas não
chegou a realizar a entrega. A
esposa diz que chegou a mandar uma mensagem por WhatsApp ainda no dia do desaparecimento que foi visualizada
por alguém, mas logo depois o
celular foi desligado.

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 26/11/2020 · MEIA HORA

7

POLÍCIA
REPRODUÇÃO

L AGRESSÃO NO SHOPPING

‘Sofri abuso físico’
Cantora agredida pelo marido faz desabafo
ítima de agressão do marido em um shopping no
Recreio dos Bandeirantes,
Quesia Freitas agradeceu o apoio
que está recebendo nas redes sociais.A cantora gospel revelou que,
desde o dia seguinte ao casamento,
já sofria violência de Bruno Feital.
“É um misto de vergonha,porque você não quer acreditar que
está passando por aquilo, com
aquela gravidade. Mas uma hora você vê que está piorando e não
quer aceitar. Você quer falar, mas
ainda tem medo da pessoa te matar. Só que hoje estou começando
a entender que não preciso do perdão dele”, disse Quesia depois que

V

o vídeo da agressão viralizou na internet. O motivo da última agressão foi que,ao pedir um café no local, Bruno soube que não tinha a
marca de chocolate preferida e aí
ele explodiu para cima dela.
Segundo Quesia contou em
entrevista à revista Marie Claire,
os dois se conheceram há um ano
e meio e casaram após um mês de
namoro.Ela já havia prestado duas
queixas contra o marido por violência doméstica. Em uma delas,
de outubro de 2019, a cantora já
havia entrado com um pedido de
medida protetiva.O marido tinha
que permanecer por cerca de 400
metros distante da mulher.

Após alguns meses de separação, este ano, o casal voltou a ficar
junto.“Sofri abuso físico, psicológico e sexual. Foi difícil perceber a
situação na qual me encontrava,
mas eu tinha medo de que o próximo vídeo poderia ser meu óbito”, desabafou ela.
Quesia mandou um recado para outras mulheres em situação de
violência doméstica: “Por mais
dolorido que seja,se for necessário,
que elas fujam.Procurem uma delegacia,peçam ajuda a um vizinho.
Só agora estou vendo o dano que
estava fazendo em mim. Quando
você sai,você para para pensar em
tudo que estava suportando”.

L EM NITERÓI

Preso após matar a ex
Covarde também tirou a vida do namorado da vítima
Um homem de 20 anos foi
preso em flagrante em Niterói,
na noite de terça-feira, acusado
de matar a ex-companheira e
o atual namorado dela. A polícia encontrou o suspeito após
ele ser baleado e dar entrada no
Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.
Segundo a polícia, horas antes, o acusado invadiu a casa da
vítima, na comunidade da Ititioca, em Niterói. Ele atirou
contra o casal e fugiu do local.
A polícia investiga se traficantes atiraram contra o acusado
na hora da fuga.
Segundo testemunhas,
Agatha Karolyne de Jesus, de
23 anos, chegou a ser levada por paramédicos do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima
(Heal), no Fonseca, em Niterói.

LUCIANO BELFORD

Polícia investiga se o acusado foi baleado por traficantes na fuga

Ela não resistiu e morreu após
da entrada na Emergência. O
atual companheiro da vítima
morreu no local do ataque. O
relacionamento entre Agatha

e o autor do crime já havia terminado há seis meses.
A ocorrência foi registrada na
Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Quesia Freitas foi agredida pelo marido em shopping no Recreio
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GERAL
L PAU QUE NASCE TORTO NUNCA SE ENDIREITA...

RAPIDINHAS...

‘Tia Carla Perez’ dançou
Mula do chefão da CDD é presa com munição de uso restrito
oliciais da 32ª DP (Taquara) prenderam ontem uma mulher por
posse ilegal de munição de
uso restrito no Méier, na Zona Norte do Rio. Maria José de
Souza, de 48 anos, conhecida
como Tia Carla Perez, é apontada como pessoa de confiança
de Carlos Henrique dos Santos,
o Carlinhos Cocaína, chefe do
tráfico de drogas da Cidade de
Deus, em Jacarepaguá.
De acordo com a Polícia Civil, por ser de confiança, Tia

P

Carla Perez era a escolhida para transportar drogas, armas e
munições entre comunidades
controladas pela facção Comando Vermelho (CV). Na
ação, foram apreendidas 1.550
munições calibre 762x51, que
seriam entregues na Cidade de
Deus. Ela foi autuada por associação criminosa e posse ilegal
de munição de uso restrito.
Por ser ‘xará’ da primeira
dançarina loura do grupo de
axé music É o Tchan, cujo sucesso estourou na década de 90,

a notícia provocou uma chuva
de piadas que lembravam trechos de músicas nas redes sociais. “Sabe por que ela fez o
transporte hoje? Porque domingo ela não vai”, escreveu um
internauta. “É linda, deixa ela
entrar, é linda, deixa ela entrar...
Na prisão”, postou outro. “Pau
que nasce torto nunca se endireita”, comentou um usuário do
Facebook. Outros usaram o termo “ordinária”, em alusão a um
bordão de Compadre Washington, vocalista do É o Tchan.

DIVULGAÇÃO

Tragédia em estrada de São Paulo
Colisão entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos e 11 feridos
volta das 7h. O ônibus levava cerca de 50 funcionários de
uma empresa têxtil para o trabalho. O veículo e o caminhão
bateram de frente.
Segundo a polícia, algumas
pessoas ficaram presas às ferragens. Os feridos foram atendidos em três hospitais da região:
de Taguaí, Fartura e Taquaritu-

ba. Os corpos das vítimas fatais
foram levados para o Instituto
Médico-Legal (IML) de Avaré.
De acordo com o tenente Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar, foi o maior acidente
do ano nas rodovias do Estado de
São Paulo. Segundo o site G1, a
causa do acidente está em investigação, mas a suspeita da polí-

Bruno Miranda, conhecido como Borat de Amor
& Sexo, da Globo, foi baleado no início da tarde
de ontem no Recreio dos
Bandeirantes. Ele estava
a pé, a caminho da academia, quando, após uma
discussão de trânsito entre
dois motoristas, um deles,
identificado como PM, sacou a arma e disparou. O
tiro atingiu o ator abaixo
do abdômen. Bruno foi
operado no Hospital Lourenço Jorge e seu quadro
é estável. O PM foi levado
para 16ª DP (Barra).

L

Tia Carla Perez, da CDD, é presa

L VÍTIMAS A CAMINHO DO TRABALHO

Um acidente envolvendo
um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos e 11 feridos no
interior de São Paulo, ontem
de manhã. A colisão ocorreu
no Km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP249), na cidade de Taguaí, na
região de Avaré.
O acidente aconteceu por

‘Borat’é
baleado

cia é que uma ultrapassagem teria provocado a colisão.
Ainda de acordo com G1, a
empresa de ônibus Star Viagem e Turismo, do veículo que
se envolveu no acidente, não
tinha autorização para operar,
segundo informações da Agência de Transporte do Estado de
São Paulo (Artesp).

Dois feridos
e um morto
L Um suspeito morreu e
dois ficaram feridos em
confronto na tarde de terça-feira, em Miriambi,
São Gonçalo. Segundo a
PM, eles estavam em um
carro roubado no bairro
Laranjal e atiraram contra policiais do 7º BPM
(São Gonçalo) ao serem
abordados. Um policial
ficou ferido por conta
de uma colisão. Os feridos foram levados para o
Hospital Alberto Torres
(Heat), no Colubandê.
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ADEUS, MARADONA
Ex-craque argentino morreu em casa aos 60 anos, vítima de uma parada cardíaca

S

egundo Enrique Santos Discépolo, um dos mais prolíficos artistas da Argentina, o
tango — gênero musical que simboliza o país — é um pensamento
triste que se pode dançar.E no fim
da manhã ontem,em Tigre,na zona metropolitana de BuenosAires,
o mundo inteiro chorou o ‘passo’
final de DiegoArmando Maradona, que morreu aos 60, vítima de
uma parada cardíaca.
O ex-craque argentino se recuperava em casa de uma cirurgia no cérebro. Ele recebeu alta no
último dia 12 e já tinha começado o tratamento para controlar a
dependência alcoólica. As drogas
também foram adversárias implacáveis durante toda a sua vida.
Com a confirmação da morte
de‘El Pibe’, o Twitter contabilizou
mais de três milhões de postagens
em um período de duas horas.

‘Dios’(Deus, em espanhol, como ele era chamado pelo povo
argentino) começou sua trajetória no futebol pelo Argentinos Juniors,onde se destacou e foi para o
Boca Juniors,seu time do coração.
Após defender o Barcelona,da Espanha, saiu para o Napoli, da Itália, e faturou dois títulos italianos,
uma Copa da Uefa, uma Copa da
Itália e uma Supercopa da Itália.
Ele ainda defendeu o Sevilla,também da Espanha,e voltou àArgentina pelo Newell’s Old Boys e em
seguida para o Boca, onde se aposentou em 1998.
Pela seleção,foi campeão mundial em 1986. Nas quartas de final
contra a Inglaterra,foi reverenciado com o gol com a mão (a Mano
de Dios) e outro enfileirando meio
time. Complexo, genial e elegante
como um bom tango, Maradona
sai de cena para dar lugar à lenda.

REPRODUÇÃO DE TV

ALERJ / DIVULGAÇÃO

AFP

Última
entrevista
Em sua última entrevista, ao jornal argentino Clarín, Maradona
explicitou uma preocupação.“Ao
povo vou ser eternamente grato.
Todos os dias me surpreendem.
O que vivi neste retorno ao futebol argentino (como treinador)
não vou me esquecer jamais. Estive muito tempo fora e às vezes
me pergunto se o povo vai seguir
me amando. Se seguirão sentindo a mesma coisa”, disse o argentino,que também conversou com
o veículo ao completar 60 anos,no
último dia 30:“Se não tivesse tido
o vício poderia ter jogado muito
mais”. Mas isso é passado. Estou
bem e o que mais lamento é não
ter mais“meus velhos”(os pais)”.

L

Maradona se recuperava em casa de uma cirurgia no cérebro
REPRODUÇÃO INTERNET

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

‘ESPECIAL NA
MINHA VIDA E UM
DOS MAIORES
DO MUNDO’

‘NUNCA NOS
TRATAMOS
COMO RIVAIS.
TE AMO, DIEGO’

‘GÊNIO COM A
BOLA. ALEGRIA
DENTRO E FORA
DE CAMPO’

‘PERDEMOS
UM GÊNIO.
É MUITO
TRISTE’

‘ENCANTOU A
MINHA VIDA
COM O SEU
FUTEBOL’

RIVELLINO,
CAMPEÃO DA COPA DE 70

BEBETO,
CAMPEÃO DA COPA DE 94

ROBERTO DINAMITE,
BRONZE NA COPA DE 78

TÚLIO MARAVILHA,
CAMPEÃO BRASILEIRO-95

EDMUNDO,
VICE DA COPA DE 98
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Pelé: ‘Perdi um amigo’
Rei do Futebol dá um bico na eterna rivalidade e lamenta a morte de Maradona
quiparados por brasileiros e argentinos, Pelé e
Maradona foram, são e
sempre serão temas de infinitas
discussões futebolísticas. Responsáveis por parte da intensa
rivalidade entre os dois países,
o Rei do Futebol colocou a coroa de lado e lamentou o falecimento do ídolo argentino.
“Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há
muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que
possamos jogar bola juntos no
céu”, afirmou o maior nome do
Santos, via suas redes sociais.
Curiosamente, as duas maiores lendas do futebol sul-americano comemoraram mais um ano
de vida em outubro. No dia 23,
Pelé completou 80 anos e, no dia
30,o brasileiro parabenizou Dom

Diego pelo aniversário de 60 anos.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

CARL DE SOUZA / AFP

E

Homenagens diversas
Ao longo do dia, clubes e
personalidades do Esporte
prestaram mensagens de respeito ao ex-jogador. O velocista jamaicano Usain Bolt,
um grande fã de futebol, postou uma foto ao lado do craque: “Descanse em paz, lenda!”.
O presidente da Argentina,Alberto Fernández, que é torcedor
do Argentinos Juniors, destacou
a importância do ídolo para toda
a nação.“Você nos levou ao ponto mais alto do mundo. Nos fez
imensamente felizes. Foi o maior
de todos. Obrigado por ter existido, Diego.Vamos sentir a sua falta
por toda a vida”, escreveu Fernández, que decretou luto oficial de
três dias em todo o país. O corpo
de Maradona será velado na Casa
Rosada, sede do governo.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quico deixa
mensagem

Apesar da rivalidade, Pelé e Maradona tiveram sólida amizade

RODRIGO RODRIGUES / GRÊMIO

LUCIANO BELFORD

O ator Carlos Villagrán, intérprete do eterno personagem
‘Quico’ do seriado Chaves, usou
sua conta no Instagram para
postar uma homenagem a Maradona. “Assim como todos os
mexicanos, sofri muito com o
falecimento do grande, grande,
grande Diego Armando Maradona. Nunca te esqueceremos,
campeão!”, escreveu o humorista, relembrando foto antiga
ao lado do craque. Inclusive,
em 2005, quando o argentino
apresentava o programa A Noite do 10, ele entrevistou Roberto Gómez Bolaños, criador de
Chaves. No encontro, Maradona foi às lágrimas e disse que
era muito fã do seriado.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘GRANDE AMIGO,
CUJO TALENTO
ME INSPIROU
DESDE MOLEQUE’

‘ELE NOS DEIXA,
MAS NÃO VAI,
PORQUE DIEGO
É ETERNO’

‘UMA PESSOA DE
OUTRO PLANETA
DENTRO E FORA
DO CAMPO’

‘DOS JOGADORES
QUE VI, ELE FOI
O MELHOR. MEU
AMIGO SE FOI’

‘ELE FOI E
SEMPRE SERÁ
ESPECIAL PARA
TODOS NÓS’

RONALDO, CAMPEÃO NAS
COPAS DE 94 E 2002

MESSI, CRAQUE DA
SELEÇÃO ARGENTINA

RENATO GAÚCHO, RIVAL
PELA ROMA E SELEÇÃO

ROMÁRIO,
CAMPEÃO DA COPA DE 94

CARECA, CAMPEÃO COM
MARADONA NO NAPOLI
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

E segue a rotina
de derrotas...
No Mineirão, Botafogo não é páreo para o Galo
PEDRO SOUZA/AGÊNCIA GALO/ATLÉTICO

E

m mais uma atuação pífia,
desorganizada e frágil no
Campeonato Brasileiro, o
Botafogo voltou a ser derrotado e
segue a passos largos rumo à Série B. Na noite de ontem, no Mineirão, a equipe comandada pelo
argentino Emiliano Díaz foi presa
fácil para o Atlético Mineiro: 2 a 1,
gols de Savarino e Sasha para o líder do campeonato, um em cada
tempo.O zagueiro Marcelo Benevenuto, de cabeça, descontou.
O resultado complica mais a situação do clube de General Severiano. Estacionado nos 20 pontos
(11 oriundos de empates), a equipe segue na vice-lanterna.Na próxima rodada,o Botafogo terá pela
frente o Flamengo,dia 5 de dezembro, no Nilton Santos. Suspensos,
Kanu e Kelvin não jogam.
Com uma escalação sem nexo
— Emiliano Díaz barrou Honda,
Bruno Nazário e Kalou para colocar Rafael Forster,Rentería e Marcinho no meio —,o Botafogo não
fez cócegas no Galo.Bem armado,
os donos da casa mandaram no jogo e contaram com a baixa qualidade técnica dos visitantes.Aos 16
minutos, após cruzamento da esquerda de Keno,Savarino abriu os
trabalhos. O que já era ruim, piorou com a apatia total do time da
Estrela Solitária após o gol.
Na etapa complementar, com
Honda e Kalou em campo,o Glorioso melhorou e até teve mais
coragem em busca de uma reação. O problema é que em uma
falha boba de marcação de Marcelo Benevenuto, Sasha ampliou.
O próprio zagueiro, pouco tempo depois, diminuiu. Sem muita
força,o Botafogo ainda escapou de
levar o terceiro em pênalti de Keno defendido por Diego Cavalieri.

CLUBES

PT

J

V

E

D

GP

GC

S

ZONA DA LIBERTADORES
1º ATLÉTICO-MG

42

23

13

3

7

41

29

12

2º FLAMENGO

39

22

11

6

5

37

31

6

3º SÃO PAULO

38

20

10

8

2

31

19

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 CORINTHIANS

29

23

7

8

8

25

29

-4

10º ATHLETICO-PR

28

22

8

4

10

19

21

-2

11º BAHIA

28

22

8

4

10

28

34

-6

12º FORTALEZA

28

22

7

7

8

22

20

2

7

20

27

-7

ZONA NEUTRA
27

13º ATLÉTICO-GO

22

6

9

14º BRAGANTINO

26

22

6

8

8

29

28

1

15º CEARÁ

26

22

6

8

8

28

33

-5

25

22

7

4

11

19

29

-10

23

27

-4
-12

16º SPORT

ZONA DE REBAIXAMENTO
24

17º VASCO

21

20

23

5

5

13

20

32

20

22

3

11

8

22

29

-7

20º GOIÁS

15

20

3

6

11

22

34

-12

23ª RODADA

24ª RODADA

ONTEM

02/12
FORTALEZA

FORTALEZA

X

GOIÁS

20:00

SÁBADO

Rafael; Bueno, Igor Rabello e Júnior
Alonso; Zaracho (Talison), Calebe (Wesley), Hyoran, Nathan (Marrony) e Savarino; Eduardo Sasha e Keno. Técnico:
Leandro Zago (técnico do sub-23)

BOTAFOGO

1

Cavalieri; Kevin (Honda), Marcelo, Kanu e
Victor Luis; Rafael Forster (Éber Bessa), Rentería (Kalou), Caio Alexandre e Marcinho;
Warley (Rhuan) e Pedro Raul (Matheus
Nascimento). Técnico: Emiliano Díaz

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF) Gols: 1º tempo: Savarino, aos 16. 2º tempo: Sasha, aos 4, e
Marcelo Benevenuto, aos 7 minutos Cartões amarelos: Savarino, Júnior Alonso,
Kevin, Marcinho e Kanu

X

CORINTHIANS

21:30

05/12

HOJE

2

9

18º CORITIBA

CORITIBA 0 X 1 CORINTHIANS

ATLÉTICO MINEIRO

6

19º BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG 2 X 1 BOTAFOGO

Rafael Forster (D) tenta segurar Igor Rabello, ex-jogador do Glorioso

6

BOTAFOGO

X

FLAMENGO

17:00

FLUMINENSE

X

ATHLETICO-PR

19:00

BAHIA

X

CEARÁ

19:00

CORITIBA

X

BRAGANTINO

21:00

X

PALMEIRAS

16:00
16:00

PALMEIRAS

X

ATHLETICO-PR

17:00

SANTOS

X

SPORT

17:00

BAHIA

X

SÃO PAULO

19:00

GRÊMIO

X

VASCO

ATLÉTICO-GO

X

INTERNACIONAL 21:00

ATLÉTICO-MG

X

INTERNACIONAL 18:15

SÃO PAULO

X

SPORT

20:30

X

GOIÁS

20:00

SEGUNDA-FEIRA

06/12
SANTOS

VASCO

X

CEARÁ

18:00

07/12

FLUMINENSE

X

BRAGANTINO

20:00

ATLÉTICO-GO

16ª RODADA

6ª RODADA

ONTEM

SEGUNDA-FEIRA

CEARÁ 1 X 1 SÃO PAULO

GRÊMIO

X

GOIÁS

18:00

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)
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L DEPARTAMENTO MÉDICO CHEIO

Tempo para curar
os lesionados
Fla tenta ter Isla, Pedro e Rodrigo Caio na Liberta
m dia depois do compromisso de ida das oitavas de
final da Libertadores da
América (1 a 1), contra o Racing,
da Argentina, em Avellaneda, o
Flamengo se apresenta hoje já de
olho na partida de volta,terça-feira,no Maracanã.Como folgará no
final de semana pelo Campeonato
Brasileiro,uma vez que o jogo contra o Grêmio foi adiado, o departamento médico terá tempo para
tentar colocar Isla, Pedro e Rodrigo Caio à disposição de Ceni.
O lateral-direito sentiu dores
na coxa esquerda durante o aquecimento na Argentina.A maneira
como Isla reclamou das dores e como se jogou no chão preocupam o

U

clube.O chileno deve ir ao Centro
de Treinamento na tarde de hoje,
mesmo em dia de folga, para fazer tratamento. Caso contrário, o
processo será feito em sua residência.Até a publicação desta reportagem,ainda não estava previsto que
o jogador realizasse exames médicos para saber a gravidade do problema, o que pode mudar a qualquer momento.
A situação de Rodrigo Caio
também preocupa, e o zagueiro
é dúvida para terça que vem. Sem
disputar uma partida desde o dia
13 de outubro, quando representou a Seleção, o defensor retornou ao Rubro-Negro lesionado.
Quando estava perto de voltar à

lista de relacionados sofreu uma
lesão na panturrilha direita.
Até semana passada, Rodrigo
Caio sentia leves dores no local
da contusão, que ainda estava em
processo de cicatrização. O tempo é curto, mas pessoas ligadas ao
jogador têm um fio de esperança
para ver o camisa 3 à disposição de
Rogério Ceni para a Libertadores.
O caso de Pedro é mais tranquilo.Em fase final de recuperação de
uma lesão muscular na coxa, sofrida quando servia à Seleção Brasileira, o atacante deve começar a
trabalhar com bola nesta semana e
tem“boas chances”,segundo uma
fonte da reportagem,de retornar a
tempo de pegar o Racing.

Expulso no banco, Natan nega xingamento
L O zagueiro Natan, expulso
no banco de reservas durante
a partida contra o Racing, usou
ontem as suas redes sociais para tentar explicar a confusão.
Ele negou que tenha xingado o
árbitro Alexis Herrera, como o
venezuelano relatou na súmula — o problema aconteceu aos
38 minutos do segundo tem-

po —, e disse ter sido escolhido
aleatoriamente para receber o
cartão vermelho de graça.
“Gostaria de me posicionar
deixando claro para todos que
em nenhum momento xinguei o
juiz. Quem me conhece sabe que
jamais iria fazer isso ou algo do
tipo, mas Infelizmente fui escolhido aleatoriamente pra receber

o vermelho, que me deixou fora
da próxima partida. Peço desculpas a todos, mesmo sem entender até agora tudo que aconteceu. Estou triste com o cartão,
mas bola para frente, seguir firme e trabalhando”, destacou o
jogador. Na súmula, o árbitro
acusou o atleta rubro-negro de
chamá-lo de ‘filho da p...’.

O chileno Isla é quem mais preocupa os médicos do Mengão
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L VIROU A CHAVE!

L VALORIZADO
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Chama acesa na
Sul-Americana
Vascão encara o Defensa y Justicia, fora de casa

S

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

e a situação no Campeonato Brasileiro preocupa —
o Vasco briga para sair e se
afastar da zona de rebaixamento
—, na Copa Sul-Americana o Gigante da Colina mantém acesa a
chama da esperança de um título na temporada. Hoje, às 21h30,
no Estádio Norberto Tomaghello,
em FlorencioVarela,o desafio será
contra o Defensa y Justiça, da Argentina,compromisso de ida oitavas de final. A volta será na próxima quinta-feira,em São Januário.
Na Sula, o Vasco tem retrospecto favorável contra ‘hermanos’. Na única vez que teve pela
frente equipes do país, o Cruzmaltino levou a melhor: em
2007, quando enfrentou o Lanús,
e perdeu por 2 a 0 no jogo de ida,
na Argentina, mas na Colina inverteu o placar, venceu por 3 a 0
e se classificou com autoridade.
OVasco vem em momento inconstante na SérieA,com um empate, uma vitória e uma derrota.
Além disso, há outro problema,
uma vez que o novo coronavírus
tirou 11 atletas dos próximos compromissos. Nomes como Ulisses,
Tiago Reis,Talles Magno,Benítez,
Fernando Miguel e Werley conti- Seguro, Lucão substitui Fernando Miguel hoje mais uma vez
nuam desfalcando a equipe, que
não poderá ser comandada por
DEFENSA Y JUSTÍCIA
VASCO
Ricardo Sá Pinto, que também
testou positivo para a doença.
Ezequiel Unsain; Rius, Frías, PareLucão; Léo Mattos, Miranda, Ricardo
des, Néstor Breitenbruch e Coacci;
Graça e Leandro Castan e Henrique;
Apesar disso, a equipe caNelson Acevedo, Nicolás Fernández,
Marcos Júnior, Leonardo Gil, Carlirioca tem boas notícias. ReGabriel Hachen e Leguizamón; Merennhos; Gustavo Torres e Germán Cano.
cuperados após cumprirem
tiel. Técnico: Hernán Crespo
Técnico: Alexandre Grasselli
o isolamento social, Ribamar,
Carlinhos e Fellipe Bastos deLocal: Estádio: Norberto Tomaghello
OUÇA HOJE NA
vem ficar à disposição para o
Árbitro: Andrés Matonte (URU)
SUPER RÁDIO TUPI
jogo de logo mais. O Vasco deAssistentes: Carlos Barreiro (URU) e
1280 AM + FM 96,5
verá ser comandado por AleMartin Sopp (URU)
xandre Grasseli, ex-treinador
Horário: 21h30
Locutor: Evaldo José
TV: Conmebol TV
da equipe Sub-20, que agora é
Comentarista: Gerson
auxiliar do Cruzmaltino.

Trabalho do treinador agora já dá resultados nas Laranjeiras

Odair se recusa
a deixar o Flu
Portal afirma que um clube brasileiro
ofereceu salário dobrado ao técnico
Em boa fase no comando do
Fluminense, o técnico Odair
Hellmann despertou interesse de outros clubes. De acordo
com o portal NetFlu, um clube
brasileiro ofereceu um salário
duas vezes maior do que recebe
hoje para tirá-lo das Laranjeiras,
com contrato até final de 2021.
No entanto, o treinador preferiu não seguir com as conversas.
Há algumas semanas, o nome de Odair Hellmann também esteve ligado com um
clube do mundo árabe, mas o
técnico também recusou a investida. O desejo de Mário Bittencourt, presidente do clube,
e da maioria da alta cúpula do
Tricolor é de renovar o contrato do comandante até 2022,
quando se encerra o mandato
de Bittencourt no Fluminense.

Atual quinto colocado no
Campeonato Brasileiro, com 35
pontos, o trabalho de Odair demorou para dar resultado, mas
ele já eliminou boa parte da desconfiança dos torcedores, que
pegaram no seu pé depois das
eliminações na Copa do Brasil
e na Copa Sul-Americana.
Desfalque
Para a partida contra o Bragantino, na próxima segundafeira, no Maracanã, quando a
equipe pode até acabar a rodada no G-4, o zagueiro Digão já
está fora. O jogador foi diagnosticado com o novo coronavírus
e foi colocado em isolamento
pelo departamento médico do
Fluminense. Recuperado da Covid-19, Fernando Pacheco pode ficar à disposição para o jogo.
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Neymar briga pelo ‘The Best’
A Fifa anunciou ontem os indicados ao prêmio de melhor
jogador do mundo (The Best)
em 2020. A lista conta com 11
jogadores e nela está Neymar,
do Paris Saint-Germain, da
França. Além do brasileiro, o
português Cristiano Ronaldo,
da Juventus,da Itália,e o argentino Lionel Messi, do Barcelona,da Espanha,estão no páreo.
Os três finalistas serão anunciados em uma data ainda não
estipulada.O vencedor será conhecido no dia 17 de dezembro em festa virtual por causa
da pandemia da Covid-19.
L

AFP

LIGIA MARTINS tem o dom de aguçar nossos desejos mais ‘ca-

lientes’. Toda a beleza e os encantos da musa estão distribuídos em 1,57m de altura, lábios carnudos e um corpo escultural. A loirinha, que é declaradamente bissexual, tirou
onda nesse ensaio para o site Bella da Semana. Espetacular!
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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ADMITE-SE MULHERES
Privê em Nilópolis e Nova Iguaçu, altos ganhos, até R$1.500,00
semanais. Você faz seu horário/
dias trabalhados! Tratar 981525159 Manu.
ADMITE-SE URGENTE
Moças maiores, mesmo sem experiência, para Termas na Baixada, casa com muitos clientes.
Ambiente discreto. Início imediato. T.99329-3204/ whatsapp

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

SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS
450m2 com RGI, Licença Ambiental, 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/ domingo. Tels.(21)3607-0707/ (21)
98513-2155 (WhatsApp). Cj.
4967-0.
www.segimoveis.co
m.br

VENDEDORA
V/TEXTO
Global Car, contrata vendedora, ensino médio completo,
que possua rede social, enviar
currículo com fotos. e-mail: reservas@globaltranspot.com.br.

BRUXO CIPRIANO
Resolva Rápido/ Definitivamente sua vida amorosa! Feitiços, Bruxarias, Voodus! Amor
aos seus pés! Outros Fins. Garantia! Pagamento após resultado! 3589-4335/ 96413-7691

ANITA BAIXADA

Comunicativa, carinhosa, discretíssima, pele macia e cheirosa,
estilo namoradinha, aparelhada,
atendimento completo R$100,00
2horas. Aceito cartão. 24hs
T:(21)96650-3381

MAGIA NEGRA

Amarrações, Pactos, Crescimento
Financeiro/ Profissional, queda de
inimigos. Jogo de Búzios. Consultas com Entidade. Tel 3259-3006/
98558-9091 whatsapp

BIA MORENA

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

CLARA COROA
MECÂNICO

Morena clara, gordinha sensual,
bonita, quadrilzão realizando
fantasias, dominadora( preferencia senhores) Pernas grossas,
aparelhada, Centro Cruz Vermelha. T.98850-6398

V/TEXTO

Precisa-se de mecânico e eletricista automotivo. Salário à
combinar. Rua Ferreira Pontes,
166 Andaraí. Tel: 96484-1420/
99540-3535/ 3172-0272
PINTOR
V/TEXTO
Para Autos, experiência carros passeio, salário r$1.900,00,
+ajuda condução, semana
5dias. Trazer documentos. Início
imediato, Rua Quito, 143 Penha.
CENTRO

T.99807-6691

Apartamentos novos, vários tamanhos, desde R$500,00 sem
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/
426, saltar Itapirú, 600. 997934378 CJ:5307

PIEDADE
R$400,00
Quartos, com banheiro/ disponibilidade de cozinhar, Água/
IPTU/ luz inclusos, junto Gama
Filho, 1mês depósito. Rua Manoel Vitorino. Tel.(21)2591-0540/
98801-0829

ADVOCACIA
T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz,
Água, Telefone, Banco, outros). Família (Inventário,
Partilha, Pensão, Divórcio, outros.) Defesa do trabalhador.
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
ADVOCACIA

ABAFA ANDRESSA

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

T.99161-9013

Em Geral. Experiência Jurídica
comprovada! Atendemos qualquer causa com eficiência e
rapidez. Ligue já! Consulta Grátis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel:
99161-9013 - whatsapp

NOVAS GATAS

AREIA

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
Aceitamos cartões 3x sem juros!
CONCRETO BOMBEADO

Lage pré Fabricada/ Piso de concreto polido. 12 X cartões: Atendemos todo RJ. Aceitamos PicPay.
Tels.:97007.5050/ 96403-1836/
97006- 6176. WhatsApp

ABALA N.IGUAÇU
Gatas a partir R$50,00 arcondicionado. Praça Liberdade, n°6/ 404 (Próximo
estação). Segunda/ Sábado
09:30- 18:30hs. Tel: 998539195. Admite-se.

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

Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e
pague 1. Ouvidor 130/ Sl707.
Santa Luzia, 405/29. Cartões.
2215-7063/ 2222-7864/ 984446585 zap/ 99958-0615 zap
www.sttelasehollywood.com.br
VIVIANE TIJUCANA

Loiraça, corpaço malhado, liberal,
educada, cobiçadíssima, carinhosa aparelhada. Sara, morena
clara, linda, novidade! completinha! Tijuca (80,00). T.2565-7118.
www.muraldoprazer.com/vivane
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EM ALTA

BABADO

EM BAIXA

Sônia Braga está em
lista dos 25 melhores
atores do século.

Laura Fernandez sofreu
assédio ao voltar da praia:
“Puro terror”.

L

ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com

L

LUD VAI LANÇAR DVD DE PAGODE
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

L Ludmilla revelou que vai lançar um DVD de pa-

LINDOS!
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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gode no ano que vem. A cantora falou sobre seus
projetos futuros em entrevista ao Pop Story, podcast exclusivo da Deezer. “Permiti me arriscar depois que eu participei do Show dos Famosos do
Faustão e venci. O EP de pagode foi um pedido da
galera, que eu prometi que, se ganhasse como melhor cantora, faria. Aí, eles falaram: ‘Ok, a gente
vai te dar, então, esse troféu’”, afirmou a cantora,
que curtiu tanto o ritmo que vai começar a fazer
shows após o fim do isolamento social. “Quando
a quarentena acabar, vou tirar meus domingos
para cantar pagode. Então, quer me ver cantando pagode? Vai ser só aos domingos”, avisou, aos
risos. Lud ainda adiantou seus projetos musicais
para o ano que vem: além do DVD de pagode, um
novo álbum com vários feats (parcerias).

Mel Fronckowiak publicou um clique raro
ao lado do marido, o
ator Rodrigo Santoro,
no Instagram, ontem.
“O menino tinha certeza de que tinha nascido
no dia em que viu o rio.
Na sua memória, não havia nada antes daquele
dia”, escreveu ela, fazendo referência ao Menino
do Rio Doce, de Ziraldo.
L

CONFUNDIDA COM SANDY
Eliana contou que já foi
confundida com a Sandy no
programa Que História É Essa, Porchat?, que foi ao ar na
noite de terça-feira. A apresentadora explicou que seu
pai era um zelador conhecido
na região do Jardim Paulista
e que ela era conhecida como “a filha do Bezerra”. Um
dia, Eliana foi a um restauranL

te na região e um garçom a
abordou e elogiou seu pai.
“Aí, lá pelas tantas, ele falou: ‘Manda um abraço para
o Xororó’”, relatou. Sem jeito, a apresentadora respondeu: “Meu pai não é o Xororó, meu pai é o Seu Bezerra”.
O funcionário insistiu: “Mas
você não é a Sandy?”. Ela, então, disse que não.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

‘Quem tinha que ver viu’
O rapper PK Delas se
pronunciou após postar
sem querer um nude dele no Instagram Stories,
ontem. O descuido do
rapper ficou entre os assuntos mais comentados
do Twitter. “Todo mundo já mandou algum nude, mando mesmo, não
vejo problema nisso!
Postei sem querer no lu-

L

gar errado e acabou que
mais gente viu. Não tem
problema também, não.
Apaguei correndo, mas
aí já era! Aproveita e fica a minha dica, quarentena, todo mundo distante, mandem nudes,
é uma ótima maneira de
aproximar (risos). Quem
tinha que ver viu...”, disse ele, em nota.

Contato
com família
Apontado como suposto affair de Gugu Liberato, Thiago Salvático revelou que chegou a ter
contato com Rose Miriam, companheira do
apresentador, e os filhos
deles, João Augusto e as
gêmeas Marina e Sofia,
ao responder um internauta no Instagram, ontem. “Você nunca teve
contato com a Miriam e
os filhos?”, perguntou
um internauta. “Tive,
sim”, afirmou o chef.

L
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TELEVISÃO
L PODEROSA

RESUMO DAS NOVELAS

Muitos talentos
Atriz e cantora, Mariana Rios está lançando livro
ariana Rios canta, atua,
apresenta e também escreve.Seu primeiro livro,
Basta Sentir,sai pela editora Planeta mês que vem.Na obra,ela conta
sua história e revela o método que
a levou a conquistar seus objetivos.
“A vida que eu tenho hoje é
muito distante da minha vida na
infância,na adolescência.E o livro
conta isso. Eu divido com as pessoas qual é a minha maneira de
pensar, como eu exercito o meu
pensamento e o meu sentir com
base naquilo que eu desejo de fato
que se realize e a minha busca de
expansão de consciência, de inteligência emocional.Mostro a maneira como eu lido com os meus

M

problemas, a maneira como eu
enxergo as dificuldades e como
eu faço para tentar me manter em
paz de espírito,centrada no que eu
realmente desejo e num lugar de
positividade e felicidade”, diz Mariana, que desenvolveu um método para atrair tudo o que deseja através do pensamento.“Não é
que vá funcionar para todo mundo. Mas é a forma que deu certo
para mim.E escrever o livro é a forma que eu encontrei para dividir
isso com as pessoas.”
Atualmente,Mariana também
apresenta o reality show sertanejo
O Próximo Nº 1.“Estou em um lugar que eu amo estar, que é como
apresentadora e como cantora.”

DANILO BORGES / DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Josefina permite que Juca tente ajudar Julinho com seu vício
em jogos. Clara se interessa por roupas
do brechó e Keyla estranha. Lica e Samantha sentem ciúme uma da outra.
Malu se desespera com o novo visual
de Clara. Jota e Ellen decidem criar um
game sobre a vida de Tonico.
FLOR DO CARIBE

18h25. Globo: Mantovani desconfia
de Alberto quando o empresário denuncia à Aeronáutica pela existência
de uma pista de voo clandestina em sua
propriedade. Juliano briga com Hélio,
depois que o executivo insinua que ele
engravidou Natália por interesse.
HAJA CORAÇÃO

Mariana escreveu ‘Basta Sentir’

19h35. Globo: Durante o velório de
Teodora,Tancinha aproveita para procurar foto do seu pai. Camila comenta
com Enéas sua desconfiança de Leozinho.Cris contrata Shirlei como faxineira.
Beto vai à mansão dosAbdalla atrás de
Tancinha. Fedora chora por Teodora.

AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Poderosa abre o presente e encontra uma Bíblia. Ela fica
um pouco frustrada. Miguel a chama
para uma dança. Tobias critica Miguel e Fernanda o defende. Miguel
fica constrangido entre Poderosa e
Fabiana. Poderosa manda Caio embora da festa para ficar com Duplex.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Carmen chega ao orfanato acompanhada de um policial e um
funcionário do Juizado de Menores
para levar Mosca para um reformatório. Pata se desespera e todos os
órfãos defendem o amigo, mas os
dois homens levam o garoto.
A FORÇA DO QUERER

21h40.Globo: Eugênio fala para Caio
que Irene não ameaça seu casamento
com Joyce. Silvana briga com Simone
por ter bloqueado seus sites de jogo.
Ritinha confidencia para Marilda que
trabalhará como sereia em um aquário.
Bibi visita Rubinho na prisão.

18

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 26/11/2020

ALTO-ASTRAL

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 26/11/2020 · MEIA HORA

19

ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“Saudade é ser, depois de ter.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Ibejís
MENSAGEM:
Os Ibejís vem trazendo um
dia de bastante sucesso e
boas concretizações. O momento é de alegria, de perdoar, reunir a familia e principalmente a criançada.
SAUDAÇÃO:
Salve Íbejada, salve as crianças.
ELEMENTOS:
Pracinhas, parquinhos e
praias.
SIMPATIA:
Para atrair boas conquistas e
alegria, faça um defumador
com açúcar mascavo, alecrim, erva doce e camomila,
uma colher de sopa de cada,
e passe de fora pra dentro de
casa pedindo alegria e boas
energias.

(Guimarães Rosa)
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Os astros indicam tensões e
você vai precisar se atentar às
finanças, pode ter que tomar
decisões difíceis. Não é um
bom dia para discutir o relacionamento, evite brigas.
Números da sorte: 23, 59 e 77.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Uma energia tensa pode rondar, tome cuidado com atitudes agressivas, seja paciente e
controle seu humor. Despesas
inesperadas podem surgir e
terá que tomar decisões duras.
Números da sorte: 18, 54 e 90.

Com dinheiro, imprevistos
podem acontecer, evite gastar demais. Conflitos também
não estão descartados na vida
amorosa. Redobre a cautela
para não sofrer acidentes.
Números da sorte: 01, 82 e 64.
L

Seu dia hoje será bem agitado e repleto de atividades,
principalmente no trabalho.
A dois, mudanças drásticas
podem ocorrer, mas é melhor
evitar discussões ríspidas.
Números da sorte: 47, 92 e 56.
L

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

L No emprego, cuidado para
não entrar em atrito com chefes ou colegas. Não seja arrogante ao defender seu ponto
de vista. Resolva assuntos pendentes com a família e o par.
Números da sorte: 75, 30 e 21.

SÃO LEONARDO DE PORTO
MAURÍCIO
Também conhecido como o grande
missionário do século 18, nasceu na
Itália, em 1676. Ainda jovem, largou
tudo para estudar na Companhia de
Jesus, em Roma. Começou a vivenciar toda a riqueza do Evangelho e
a radicalidade típica dos imitadores
de Francisco. Por isso, ocupou posições cada vez maiores no serviço à
Ordem e à Igreja. Em seguida, entrou para a Ordem Franciscana e,
com 26 anos, já era padre. Ficou conhecido por sua caridade extrema
e grande entusiasmo nos discursos.
Morreu em 1751, em Roma.

L Sua mente estará cheia de
ideias e você terá energia de
sobra para elaborar novos objetivos. Bom dia para resolver
pendências financeiras. Vai
saber defender sua posição.
Números da sorte: 07, 52 e 79.

de 21 de junho a 22 de julho
L

SANTO DO DIA

L Deve resolver assuntos pendentes com coragem. No trabalho, tome cuidado para não
soar arrogante e causar um desentendimento. A saúde pede
atenção, seja prudente!
Números da sorte: 96, 78 e 42.

L Seu jeito pode ficar mais impulsivo e imprudente, mantenha a calma, evite se estressar!
Controle seu gênio no relacionamento. Terá criatividade
para superar os desafios.
Números da sorte: 13, 40 e 94.

L Poderão ocorrer reviravoltas
e imprevistos no campo profissional que forçarão você a
modificar os seus planos. Não
deixe que isso mude o seu humor, seja forte e aguente tudo.
Números da sorte: 32, 50 e 14.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

O trabalho será repleto de
atividades. O dinheiro vai exigir bastante atenção da sua
parte. Hoje poderão também
ocorrer mudanças na sua vida
amorosa, mantenha a calma.
Números da sorte: 51, 96 e 06.
L

Bom dia para resolver um mal
-estar que vem te incomodando. No ambiente profissional,
não deixe que a pressão faça
você entrar em conflito com
chefes, mantenha a postura.
Números da sorte: 79, 16 e 25.

Fuja de brigas, seja no trabalho ou em família. Controle
a ansiedade para não tomar
atitudes imprudentes. Não
descarregue suas frustrações
nos outros, procure o diálogo.
Números da sorte: 98, 53 e 71.

de sapatos, pedindo fiado e
pechinchando o preço. Depois de muita pechincha, o
cara sai da loja carregando o
pacote. O amigo se aproxima
dele e afirma:
— Geraldo, eu não tô entendendo. Você é o maior calo-

teiro do pedaço. Você não vai
mesmo pagar este par de sapatos. Por que você ficou pechinchando tanto no preço?
— É que o dono dessa loja é
meu camarada e eu não quero que ele tome um prejuízo
muito grande!

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
ALMOÇO
Zé e Cláudio preparam um
almoço juntos. Só há dois
pedaços de carne na panela.
Zé se serve primeiro e pega
logo o maior pedaço de carne. Cláudio reclama:
— Uai, Zé, ‘cê’ num pode fa-

zer isso, não.
— Isso o quê, Cláudio?
— ‘Cê’ foi o primeiro a pegar
a comida e colocou o maior
pedaço ‘procê’. É ‘farta’ de
educação.
— Se fosse ‘ocê’, qual pedaço
iria pegar?

— Uai, Zé, o menor.
— Então de todo jeito o
maior ia ser meu.
LOJA DE CALÇADOS
Certo dia, um amigo encontra o outro numa loja de calçados, escolhendo um par
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