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Thais some do GPS da polícia depois 
de assaltar motoristas de aplicativo
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CARTA DO LEITOR

Supervia responde 
carta de leitor

Bar fecha rua em 
Padre Miguel

Calçadas com 
buracos em Copa

Assaltos constantes 
em Duque de Caxias

Falta sinalização em 
via de Nova Iguaçu

Rua em Pilares 
precisa de lombadas

 L Realizamos, periodicamente, a 
dedetização de nossas estações 
com empresa de controle de pra-
gas devidamente licenciada. A 
dedetização da Central do Brasil 
está válida até novembro deste 
ano. Contamos com a conscienti-
zação de todos.

 L Na Rua Toronto, em Padre Mi-
guel, todos os domingos, os do-
nos de um bar fecham a rua com 
grades e instalam um palco no 
meio da via, impedindo a passa-
gem de carros. A tortura vai das 
15h à meia-noite, com som en-
surdecedor e ninguém faz nada.

 L As calçadas da Rua Siqueira 
Campos estão uma vergonha. 
Muitos buracos e risco de aciden-
tes. Crianças e idosos passam por 
ali diariamente e estão correndo 
grande risco. Cadeirantes e car-
rinhos de bebê também passam 
enorme dificuldade.

 L Bandidos tomaram conta do 
bairro Pilar, em Duque de Caxias. 
Os assaltos não param. Precisa-
mos de policiamento na região. 
Ninguém vê viaturas da polícia fa-
zendo rondas pelo local. Estamos 
largados no meio de bandidos.

 L Não há semáforos na Estrada 
Curral Novo, que é a principal 
rua do bairro Ipiranga, em Nova 
Iguaçu. As pessoas têm enorme 
dificuldade para atravessar. Ido-
sos já quase sofreram acidentes 
graves no local.

 L Sugiro duas lombadas na Rua 
Ferreira Leite, em Pilares. Motos e 
carros passam em alta velocidade 
por ali. Eu acredito que estejam 
fazendo pegas e corridas ilegais. 
A polícia poderia fazer uma ronda 
na localidade também.

Assessoria de Comunicação
da SuperVia

Anônimo
Padre Miguel

Caroline Vieira
Por e-mail

Anônimo
Duque de Caxias

Eduardo Luiz Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Pilares

O QUE BOMBA

PROCURADA POR ROUBAR 
MOTORISTAS DE APLICATIVO
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ISLA CORRE PARA REFORÇAR 
O FLAMENGO
PÁGINA 9

PAOLLA OLIVEIRA ESTÁ SOLTEIRA
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 LTENHO 31 anos e 
sou jornaleira há um. 
Moro em Magalhães 
Bastos. Antes de ser 
jornaleira trabalhei 
em mercado. Na mi-
nha profissão gosto 
do convívio com as 
pessoas, além do 
movimento do bairro. 
Torço pelo Fluminense. 
Nas horas vagas gosto 
passear. Gosto de ler o 
caderno de esportes 
no jornal Meia Hora.

JULIANE NUNES 
DANTAS —

Realengo

THAYNÁ 
GUIMA-
RÃES DA 
SILVA  
tem atual-
mente 
21 anos. 
Desapareceu 
em 1° de 
outubro de 
2014, em Cavalcanti (Zona Norte), 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Fabiano Mendonça teve o celular revistado por traficantes e foi morto após fazer entrega em Quintino

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Motoboys na pior
Milícia e tráfico revistam e ameaçam entregadores de aplicativos em áreas de risco

 L TRABALHADOR LEVA ‘DURA’ DE VAGABUNDO

A 
notícia corre pelas rodas 
de conversa e grupos de 
Whatsapp dos moto-

boys: para realizar entregas 
em áreas de risco, só deixando 
a moto na entrada e subindo. 
Em áreas de milícia, entrega-
dor só entra após pagamento 
de ‘pedágio’ e revista agressiva 
do celular. Alguns são proibi-
dos, outros ameaçados.

Este ano, o Disque Denún-
cia recebeu 41 relatos de abor-
dagens agressivas, ameaças e 
extorsões na Região Metropo-
litana: 32 feitas por trafican-
tes e nove por milicianos. As 
denúncias contra traficantes 
foram em Santa Teresa (qua-
tro), Tijuca (duas) e Ilha do 
Governador (duas), seguidos 
por Lins, Engenho de Dentro, 
Engenho Novo e Copacabana, 
com uma denúncia cada. Nas 
áreas de milícia, as mais cita-
das são Duque de Caxias (Sara-
curuna e Centro), São Gonçalo 
(duas denúncias no Gradim), 
além de Vargem Grande e Pe-
dra de Guaratiba.

Um motoboy que pediu pa-
ra não ser identificado explica 
a dinâmica da proibição. “Al-
guns lugares, tipo o Comple-
xo da Penha, só pode entrar em 
comunidade deixando a moto 
longe. Se entrou, já tira o capa-
cete, sem nada na cara. A bag 
(mochila) tem que ficar na mo-
to. O entregador tem que pegar 
o lanche, ir até eles (os trafican-
tes), explicar onde é a entrega e 
levar”, conta. 

Outro trabalhador afirma 
que “área de milícia é pior por-
que os caras (milicianos) estão 
cismando do nada, e estão exi-
gindo que, se você for motoboy 
de lanchonete, tem que deixar 
um ‘qualquer’”, relata.

 LMoradora do Morro do Tu-
rano, Roseli Silva faz parte do 
grupo de risco da Covid-19 e 
evita sair de casa, mas tem me-
do de pedir delivery. “Jamais 
me perdoaria se acontecesse al-
go com um motoboy que viesse 
me fazer entrega”.

Motoboy há 15 anos e mora-
dor de São Gonçalo que pediu 
anonimato conta como agem 
os traficantes. “Ele começam 
a te perguntar de onde você é, 
para quem você está levando 
lanche. Uma vez cismaram que 
eu era policial. Pegaram meu 
celular e e tentaram achar al-
gum contato de PM. Foram 
minutos de terror”.

Medo de sair e 
fazer pedido

 LQuem circula de motocicle-
ta pela cidade percebe que as 
abordagens em comunidades 
ficaram mais agressivas desde 
o fim de outubro, quando tra-
ficantes do Terceiro Coman-
do Puro (TCP) da Cidade Al-
ta, em Cordovil, entraram no 
Complexo da Penha, segundo 
testemunhas, pilotando três 
motocicletas disfarçadas de en-
trega, estratégia conhecida co-
mo ‘troia’. Houve tiroteio com 
os criminosos rivais. Alan Fer-
reira Montenegro, conhecido 
como Da Lua, morreu no con-
fronto. Ele era gerente do Co-
mando Vermelho nos morros 
da Fé e Sereno, na Penha.

Ataque ‘troia’ 
na Cidade Alta

 LNo início do mês, o motoboy 
Fabiano Mendonça foi exe-
cutado após fazer levar enco-
menda na Rua Lemos Brito, 
em Quintino, área dominada 
por traficantes. Ele chegou a 
realizar a entrega, mas quando 
voltava para a loja onde traba-
lhava, foi interceptado, segun-
do moradores, por criminosos 

que vasculharam o seu celu-
lar. O corpo foi encontrado 
no bairro de Piedade, a pouco 
mais de 1,5km de distância. O 
caso está na Delegacia de ho-
micídios da Capital (DHC).

A realidade violenta enca-
rada pelos motoboys leva ago-
nia aos familiares. Parentes do 
motoboy Márcio Alexander 

Nunes, de 33 anos, cobram 
das autoridades de seguran-
ça informações imediatas pa-
ra ajudar na sua localização. O 
entregador por aplicativo está 
desaparecido desde o último 
domingo, quando saiu do Ca-
chambi para realizar uma en-
trega em Vila Isabel, na Zona 
Norte do Rio. 

Entregador morto por traficantes em Quintino
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Crivella diz não 
ter como pagar
Candidato à reeleição culpa TCM por não 
fazer empréstimo que desrespeita leis fiscais

 L 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

S
em dinheiro para pagar 
o 13º salário dos servido-
res às vésperas do 2º tur-

no, o prefeito do Rio e candida-
to à reeleição, Marcelo Crivella 
(Republicanos), culpou ontem 
o Tribunal de Contas do Muni-
cípio (TCM-RJ) por não honrar 
o compromisso. Tudo porque o 
TCM impediu a antecipação 
de R$ 1 bilhão em receita futu-
ra de royalties, por desrespeitar 
as regras fiscais. Ao que logo foi 
desmentido pelo presidente do 
TCM-RJ, Thiers Montebello. 

“É um discurso de candidato. 
Mas ele é prefeito há quatro anos, 
é um homem inteligentíssimo e 
sabe que não pode pagar pessoal 
com esse recurso”, disse.

O presidente do TCM-RJ 
ressaltou que, além do impedi-

mento do uso da verba para pa-
gar pessoal, os pareceres da Pro-
curadoria Especial do órgão e do 
corpo técnico do Tribunal carac-
terizam a transação “como uma 
operação de crédito” — o que, 
no último ano de gestão, fere a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

“O parecer da Procuradoria é 
um tratado. Tanto é que a PGM 
chegou a pensar em judicializar 
(a questão) e não fez isso”, obser-
vou Thiers. “É uma questão elei-
toral”, disse Montobello.

A antecipação de receita de 
royalties garantiria cerca de R$ 
1 bilhão para o caixa previden-
ciário. Os técnicos do TCM en-
tendem que a medida representa 
operação de crédito aumentan-
do o endividamento do municí-
pio — o que é proibido.

O prefeito Marcelo Crivella deu entrevista ontem à Record TV Rio

REPRODUÇÃO DA TV

Milícia em crime eleitoral
Presos levavam cestas básicas e cadastro de eleitores

 L SÃO JOÃO DE MERITI

Policiais da Delegacia do 
Consumidor (Decon) e da De-
legacia de Defesa dos Serviços 
Delegados (DDSD), represen-
tando a força-tarefa criada pe-
la Polícia Civil para combate às 
milícias que atuam na Baixada 
Fluminense e que estariam co-
mentendo ilegalidades para in-
fluenciar no resultado das elei-
ções, prenderam duas pessoas 
suspeitas de crimes eleitorais 

em São João de Meriti, ontem.
Os suspeitos estavam com 

material de campanha de um 
dos candidatos a prefeito do 
município que disputam o se-
gundo turno, além de dezenas 
de cestas básicas e de material 
para cadastramento irregular 
de eleitores.

Os dois homens presos tam-
bém são suspeitos de fazer par-
te de uma quadrilha paramili-

tar que controla a venda de gás, 
distribuição de água e venda de 
cestas básicas na comunidade 
da Malvina, no bairro de Vilar 
dos Teles, também em São João 
de Meriti.

Ainda de acordo com as in-
vestigações da força-tarefa da 
Polícia Civil, um dos homens 
presos na operação trabalha 
como agente de saúde da pre-
feitura de São João de Meriti.

 LApós a fala de Crivella, o seu ad-
versário, Eduardo Paes (DEM), 
foi a público dizer que “vai hon-
rar esse compromisso” com os 
servidores. “O Crivella diz que 
depois de quatro anos conse-
guiu ajustar as contas para fazer 
um bom governo. Mas é mais 
uma mentira. Eu quero deixar 
os servidores tranquilos. Se ele 
falhar no pagamento do 13º de 
vocês, eu vou pagar. Ninguém 
mais vai ser prejudicado por es-
sa incompetência do Crivella”, 
prometeu Paes, que ontem visi-
tou Madureira e conversou com 
ambulantes e comerciantes.

Paes garante 
pagamento
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A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com Vaga

da

São 12 mil vagas de emprego
Olá, amigos e amigas! O 

2020 está acabando, mas ain-
da dá tempo de conseguir um 
emprego. Seria um presen-
te de Natal antecipado, né? A 
Luandre, por exemplo, divulga 
11.699 vagas (efetivas e tempo-
rárias) de fim de ano em seto-
res como indústria, logística, 
saúde e varejo. Para se candi-
datar, é necessário entrar no si-
te candidato.luandre.com.br ou 
no app da Luandre disponível 
nas plataformas iOS e Android.

Já a Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab-RJ) 

divulga 556 oportunidades de 
emprego no estado do Rio pa-
ra os candidatos cadastrados 
no Sistema Nacional de Em-
prego (empregabrasil.mte.gov.
br). Só na Região Metropolita-
na, são 162 vagas, entre elas pa-
ra operador de telemarketing, 
assistente administrativo, auxi-
liar de limpeza e zelador.

Também há chances através 
da Setrab-RJ no Centro Sul-
Fluminense (150), na Região 
Serrana (205), e no Médio Pa-
raíba (18). Dúvidas pelo e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br.

Para pessoas com deficiência, 
são 20 oportunidades, 10 delas 
na Região Metropolitana. Em ca-
so de dúvidas, enviar e-mail para 
nead@trabalho.rj.gov.br ou ligar 
para (21) 2334-9912.

A Comunidade Católica 
Gerando Vidas divulga dia-
riamente dezenas de vagas de 
emprego, tanto permanentes 
quanto para o Natal, através 
da página na internet facebook.
com/sougerandovidas.

Já as ofertas de estágio estão 
na Fundação Mudes (mudes.
org.br) e no CIEE (ciee.org.br).

Menos leitos 
de UTI no Rio
Redução é de 51%, em comparação com maio

 L ENQUANTO CRESCE O NÚMERO DE CASOS DE CORONAVÍRUS 

C
om os números de casos 
de coronavírus subindo, o 
alerta foi acionado e os da-

dos preocupam, principalmen-
te na cidade do Rio. No Sistema 
Único de Saúde (SUS), o muni-
cípio tem 51% a menos dos lei-
tos de UTI. Em maio, eram 2.564 
e atualmente são 1.253. Já a rede 
municipal passou de 944 leitos 
totais para 901. 

A diminuição foi devido ao fe-
chamento de leitos e hospitais de 
campanha. Com menos vagas e 
uma fila de pacientes à espera de 
leitos que não para de crescer, tudo 
aponta para um colapso na saúde. 

Segundo dados da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio, as va-
gas de enfermaria foram as que 
mais sofreram impacto. De 723, 
em maio, foram para 630, uma di-

ferença de 12%. Já a quantidade de 
leitos de UTI teve um aumento de 
22%, passando de 221 para 271, o 
que não foi suficiente, já que 220 
pessoas esperam pela internação, 
sendo 79 para UTI.

No total, dos 901 leitos da rede 
municipal (271 UTIs e 630 enfer-
marias), 57% estão ocupados. Só 
na UTI, a taxa de ocupação é de 
94%. Já na enfermaria, a ocupa-

ção chega a 42%. 
Segundo a Secretaria Munici-

pal de Saúde, a taxa de ocupação 
de leitos de UTI para Covid-19 na 
rede SUS da cidade do Rio — lei-
tos de unidades municipais, esta-
duais e federais — é de 90%. Já a 
taxa de ocupação nos leitos de en-
fermaria é de 69%. Na capital, o 
SUS tem 1.044 pessoas interna-
das em leitos especializados, sendo 
493 em UTI e 551 em enfermarias.

Para Edmilson Migowiski, 
doutor em Infectologia pela UFRJ, 
para não repetir o que aconteceu 
no início da pandemia ou piorar 
o cenário, é preciso que as autori-
dades e médicos invistam no tra-
tamento precoce. “Tem que re-
forçar as medidas de segurança, 
como uso de máscara, álcool em 
gel e respeitar o distanciamento.”

NO SUS, 
O NÚMERO 

DE LEITOS CAIU 
DE 2.564 

PARA 1.253
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M
ulher suspeita de ata-
car motoristas de apli-
cativo está foragida e 

teve a foto divulgada pelo Por-
tal dos Procurados. Thais Fran-
cisco Lima Barcelos Zampires, 
28 anos, é investigada pela 59ª 
DP (Duque de Caxias) por sus-
peita de roubar motoristas de 
aplicativo no município da 
Baixada Fluminense. Uma das 
vítimas foi atacada no dia 11 
de outubro após solicitar corri-
da perto do viaduto Negrão de 
Lima, em Madureira, na Zona 
Norte e é considerada foragida.

Segundo investigações, ela 
embarcou por volta das 19h20 
e confirmou a viagem para Vila 
São José, em Duque de Caxias. 
No percurso, teria dito que era 
do Espírito Santo e ficou ao tele-
fone trocando mensagens. Perto 
do destino, falou com um ho-

POLÍCIA

Bandida ataca 
carros de app
Motorista teve veículo roubado após corrida

 L FORAGIDA DA JUSTIÇA

Thais já foi presa por tráfico

DIVULGAÇÃO

Morto na porta da UPA
Homem teria saído antes da alta e falecido ao voltar

 L CIDADE DE DEUS

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) abriu sindicân-
cia para investigar a morte de 
um homem de 50 anos na por-
ta da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) da Cidade de 
Deus, Zona Oeste, na noite de 
quarta-feira. Segundo com re-
latos, o homem, que não teve o 
nome identificado, foi espan-
cado e aguardava atendimento.

Em um vídeo divulgado 

pela ‘TV Globo’, um outro pa-
ciente da UPA relata que o ho-
mem morreu na porta da uni-
dade. “Todo mundo passando 
direto e o rapaz desfalecido. Tá 
gelado o rapaz. Como a gente 
faz isso gente? Como o mundo 
está?”, lamenta.

Em nota, a SMS informou 
que o homem foi atendido por 
volta das 19h após relatar ter 
sido espancado. Contudo, ele 

deixou a unidade por conta 
própria, antes de receber alta 
e faleceu quando foi à UPA pe-
la segunda vez. “Por volta das 
20h40, funcionários foram avi-
sados de que havia um homem 
caído na frente da UPA. Ele foi 
levado diretamente para a Sala 
Vermelha, sendo identificado 
como o paciente que tinha dei-
xado a unidade à revelia. Infe-
lizmente, ele não resistiu”.

mem: “Amor, estou aqui perto, o 
“Uber” vai entrar na rua...se pre-
pare, porque estou chegando”.

A vítima contou que Thais, 
que usa o apelido “Thay”, pe-

diu para que o motorista fosse 
alguns metros além do destino 
e deu uma nota de R$ 100 para 
pagar a corrida, que custou R$ 
60. Ao se virar para pegar o tro-
co, o motorista foi surpreendi-
do. “Perdeu!” disse um homem, 
armado e agressivo, ao lado da 
porta do motorista. Ele roubou 
o carro e pertences da vítima.

Thais Francisco tem ante-
cedentes criminais no Espíri-
to Santo e já foi presa em fla-
grante por tráfico de drogas. A 
2ª Vara Criminal da Comarca 
de Duque de Caxias expediu 
um pedido de prisão tempo-
rária (prazo de 30 dias).

Denúncias sobre a mulher e 
seu comparsa podem ser feitas 
ao Whatsapp do Portal dos Pro-
curados (21) 98849-6099 ou pe-
lo Disque Denúncia: (21) 2253-
1177. O anonimato é garantido.
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FALA TU )))
FOTOS ARQUIVO PESSOAL L OS DESAFIOS DOS PREFEITOS ELEITOS

TÁ DADO  
O RECADO!

Saúde, educação e empregos para as comunidades

E
stá chegando a hora do 
eleitor voltar às urnas, 
no domingo, para de-

cidir quem será o prefeito da 
sua cidade. Seja quem for o 
eleito, o fato é que encontra-
rá muitos desafios pela frente, 
como levar saúde, educação e 
empregos para os moradores 
das comunidades. 

Para André Melo, pre-
sidente da ONG Noiz, que 
atua na Cidade de Deus, em 
Jacarepaguá, o trabalho do 

novo gestor deve ir de en-
contro à realidade das fave-
las, respeitando os morado-
res. “As operações policiais 
não são benéficas para nin-
guém. Expõem os policiais, 
a comunidade e colocam o 
Rio num cenário inverso. 
Está na hora de um traba-
lho social em conjunto com 
as ONGs que atuam nos ter-
ritórios”, afirma.

Em tempos de pandemia do 
coronavírus, a situação da saú-
de pública, que já era compli-
cada, se agravou. “Maior desa-
fio é a saúde pública. E o ensino 

público”, aponta a líder comu-
nitária Ana Muza Cipriano, 
do Pavão-Pavãozinho, na Zo-
na Sul do Rio. 

Já o ativista social e mora-
dor do Morro do Turano, no 
Rio Comprido, Evandro Ma-
chado destaca a invisibilida-
de dos jovens periféricos nos 
projetos do governo. “É preci-
so um olhar especial nas áreas 
de saúde, empregabilidade e 
educação. Os governantes pre-
cisam ter uma atenção especial 
para nossa juventude, que, com 
o passar do tempo, precisa estar 
empregada”, ressalta.

 LCorroborando todas as reclama-
ções dos líderes comunitários, Cel-
so Athayde, fundador da CUFA e 
CEO da Favela Holding, acredi-
ta que o debate do poder público 
com as pessoas das periferias faz a 
diferença ao levantar pautas sobre 
o tema. “O grande desafio é incluir 
a favela nos espaços de tomada de 

decisão e de poder. Praticamen-
te um terço da população do Rio 
mora em favelas. Logo, todo es-
se número de aproximadamente 
dois milhões de pessoas não pode 
ficar fora do debate sobre a cidade 
que a gente quer”, destaca ele, que 
vê, no período da pandemia, um 
grande desgaste econômico des-

sas regiões. “O novo prefeito vai 
precisar criar mecanismos para 
que haja incentivos ao fomento do 
empreendedorismo base da pirâ-
mide, porque o favelado é um em-
preendedor nato. Como a gente 
sempre fala, ou democratizamos 
as oportunidades ou dividiremos 
as consequências do caos.”

‘Incluir a favela nos espaços de tomada de decisão’

“A juventude 
precisa estar 
empregada”

“Operações 
policiais não são 

benéficas”

“Democratizamos 
as oportunidades 
ou dividiremos as 
consequências”

Evandro Machado
Ativista comunitário

André Melo
Presidente da ONG Noiz

Celso Athayde
Fundador da CUFA 

“Maior desafio é 
a saúde pública. 

E o ensino 
público”

Ana Muza Cipriano
Ativista comunitária

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com



ESPORTES

Não tem lesão na coxa
Isla passa por exames e corre contra o tempo para reforçar o Mengão contra o Racing

O 
técnico Rogério Ceni 
recebeu uma boa no-
tícia na reapresentação 

de ontem do elenco: o chileno 
Isla realizou exames médicos 
na parte posterior da coxa es-
querda que não constataram 
lesão, apenas um edema.

O lateral-direito de 32 anos 
ainda não foi liberado para 
treinar com bola. Ou seja, ape-
nas dá sequência ao tratamen-
to para que o edema não se 
torne lesão. A ideia é deixá-lo à 
disposição para o jogo de volta 
das oitavas de final da Liberta-
dores, terça-feira, às 21h30, no 
Maracanã, contra o Racing. O 
Rubro-Negro se classificará se 
não tomar gol, pois empatou 
em 1 a 1 em Buenos Aires.

Rodrigo Caio e Pedro tam-
bém seguem fazendo trata-
mento das respectivas lesões 
musculares e são dúvidas pa-

ra terça. A previsão do zaguei-
ro era voltar dia 4, no clássico 
com o Botafogo, mas a comis-
são técnica sonha contar com 
o camisa 3 diante do Racing, já 
que Natan e Thuler estão sus-
pensos na Libertadores. Rodri-
go Caio, no entanto, tem me-
nos chance ficar à disposição 
na terça do que Pedro.

Preparação final
O Flamengo terá o final de se-

mana cheio para trabalhar e se 
preparar para o jogo contra os 
argentinos. Até o dia do duelo, 
o elenco treinará hoje à tarde e 
na segunda-feira. Amanhã e do-
mingo, as atividades serão pe-
la manhã. No dia da partida, há 
previsão, como de praxe, que o 
técnico Rogério Ceni comande 
uma atividade pela manhã para 
‘ajustar os últimos detalhes’ após 
o vídeo sobre o adversário.

O lateral-direito chileno Isla, de 32 anos, faz tratamento para que o edema não se torne uma lesão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LO zagueiro Natan vive os seus 
primeiros momentos no elenco 
profissional do Flamengo. Desta-
que das categorias de base e con-
vocado para a Seleção sub-20 pa-
ra um período de treinamento 
na Granja Comary, o jovem tem 
mais um motivo para comemo-

rar: Thiago Silva, defensor da Se-
leção principal, entrou em conta-
to com ele e passou mensagens de 
incentivo pelas redes sociais. “Você 
tem uma carreira importante pe-
la frente”, disse Thiago Silva, após 
ser citado em dois ‘Stories’ do za-
gueiro rubro-negro de 19 anos.

De Thiago Silva para Natan

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 27/11/2020
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

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 FORTALEZA 29 23 7 8 8 23 21 2

 10º CORINTHIANS 29 23 7 8 8 25 29 -4

 11º ATHLETICO-PR 28 22 8 4 10 19 21 -2

 12º BAHIA 28 22 8 4 10 28 34 -6

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 27 22 6 9 7 20 27 -7

 14º BRAGANTINO 26 22 6 8 8 29 28 1

 15º CEARÁ 26 22 6 8 8 28 33 -5

 16º SPORT 25 22 7 4 11 19 29 -10

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

 18º CORITIBA 20 23 5 5 13 20 32 -12

 19º BOTAFOGO 20 22 3 11 8 22 29 -7

 20º GOIÁS 16 21 3 7 11 23 35 -12

 

23ª RODADA

25/11

 ATLÉTICO-MG 2 X 1 BOTAFOGO

 CORITIBA 0 X 1 CORINTHIANS

ONTEM

 FORTALEZA 1 X 1 GOIÁS

AMANHÃ

 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 (Bra-
gantino)
 9  GOLS: Luciano (São Paulo)

24ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 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

25/11

 CEARÁ 1 X 1 SÃO PAULO

6ª RODADA

SEGUNDA-FEIRA

 GRÊMIO  X  GOIÁS 18:00

Unsain; Breitenbruch, Frías, Martínez e 
Brítez; Loaiza (Acevedo), Rius, Larralde 
(Hachen), Benítez e Pizzini (Villagra); 
Braian Romero. 
Técnico: Hernán Crespo

Lucão; Castan, Miranda (Marcelo Alves) e 
Ricardo Graça; Leó Matos, Marcos Jr., Léo 
Gil (Bruno Gomes), Pikachu (Carlinhos) e 
Neto Borges; Torres (Lucas Santos) e Cano 
(Catatau). Técnico: Alexandre Grasseli

Estádio: Norberto ‘Tito’ Tomaghello, em Florencio Varela (Argentina) 
Juiz: Andres Matonte (trio do Uruguai) Auxiliares: Carlos Barreiro e Martin Soppi 
VAR: Jhon Ospina (Colômbia) 
Gols: 2º tempo: Cano, aos 16 minutos, e Braian Romero, aos 33 
Cartões amarelos: Frías e Acevedo

DEFENSA Y JUSTICIA 1 VASCO 1

 L VASCÃO EMPATA NA ARGENTINA

‘Para você, Diego’
Cano faz golaço e homenageia o ídolo Maradona

C
om a Argentina de luto pe-
la morte de Maradona, em 
decorrência de uma parada 

cardiorrespiratória, na quarta-fei-
ra, Germán Cano honrou o ídolo 
da infância com um belo gol de vo-
leio em sua breve volta para ‘casa’, 
mas não evitou o empate em 1 a 1 
com o Defensa y Justicia, ontem, 
na província de Buenos Aires.

“(Dediquei o gol) para Diego 
Armando Maradona, o líder de to-
dos os argentinos. E também pa-
ra minha irmã. Fazia um ano que 
não há via e hoje (ontem) tive um 
reencontro com ela. (A Argentina) 
me traz lindas recordações. Já faz 
mais de 10 anos que não estou no 
país e poder voltar é sempre um 
prazer muito grande”, disse Ca-
no, que considerou o resultado 
“bom”: “A equipe funcionou co-
mo queríamos. Mas temos que 
jogar mais 90 minutos. Vai ser em 
casa e esperamos passar de fase”.

Na próxima quinta (dia 3), em 
São Januário, o Gigante da Colina 
jogará pelo 0 a 0 para avançar na 
Sul-Americana, já que o gol fora é 
critério de desempate. Qualquer 
empate a partir de 2 a 2 elimina o 
Vasco. Quem se classificar enfren-
tará Bahia ou Santa Fé-ARG.

Substituto do argentino Bení-
tez, com Covid-19, Pikachu não 
correspondeu. No primeiro tem-
po, o Defensa teve três gols bem 
anulados por impedimento e o 
Vasco perdeu chance clara com o 
colombiano Gustavo Torres.

Emocionado pelo reencon-
tro com a família, que o visitou na 
concentração, Cano abriu o placar 
de voleio, aos 16, e homenageou 
Maradona: “Para você, Diego”.

Lucão é destaque
A partir daí, Lucão, muito segu-

ro, fez boas defesas nas investidas 
de Rius e Martínez. Após a bobea-
da de Miranda, na intermediária, o 
goleiro não teve chances de defesa 
na bomba de Braian Romero, que 
empatou aos 33.

Cano marca e é festejado pelos companheiros, entre eles Léo Gil

AFP

 L24/11 
Bahia 1 x 0 Unión Santa Fé (Argentina) 
Vélez Sarsfield (Argentina) 2 x 0 Deportivo Cali (Colômbia) 

 L25/11 
Bolívar (Bolívia) 2 x 1 Lanús (Argentina)  
Coquimbo Unido (Chile) 0 x 0 Sport Huancayo (Peru)  
Fénix (Uruguai) 1 x 4 Independiente (Argentina)  
ONTEM 

River Plate (Uruguai) 1 x 2 Universidad Católica (Chile) 
Defensa y Justicia (Argentina) 1 x 1 Vasco 
Junior Barranquilla (Colômbia) 2 x 1 Unión La Calera (Chile)

RESULTADOS DAS PARTIDAS DE IDA DAS OITAVAS
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Coronavírus ataca 

de novo no Fluzão
Mais dois jogadores têm suspeita de Covid-19

 L PROBLEMA NAS LARANJEIRAS

O 
treinador Odair Hell-
mann pode ter mais 
problemas para escalar 

o Fluminense contra o Bragan-
tino na segunda-feira. O golei-
ro Muriel e o volante Yuri es-
tão com suspeita de Covid-19. 
Os atletas já foram isolados do 
grupo e o Tricolor aguarda o 
resultado dos exames.

Durante a vitória por 2 a 
1 sobre o Internacional, do-
mingo passado, em Porto Ale-
gre, Muriel teve contato com 
o também goleiro Danilo Fer-
nandes, reserva do Colorado, 
que na terça-feira testou posi-
tivo para coronavírus.

O Fluminense vive um mo-
mento delicado por conta da 
pandemia. O meia uruguaio 
Michel Araújo, o volante Hud-
son e o lateral-esquerdo Egídio, 
além dos zagueiros Nino e Di-
gão, testaram positivo recente-
mente para a doença, estão sem 
treinar e não devem encarar o 
Bragantino.

Outro jogador que está com 
suspeita de Covid-19 é o lateral
-esquerdo Guilherme, do sub-
23, que foi relacionado para a 
última partida do profissional 
contra o Inter, em Porto Alegre.

O Fluminense já passou 
por um surto de coronavírus 
no fim de setembro. Na oca-
sião, dez jogadores, entre elen-
co principal e sub-23, testaram 
positivo, como os atacantes 
Luiz Henrique, Marcos Paulo 
e Miguel, o volante André e o 
lateral-direito Calegari. O Ti-
me de Guerreiros também já 
teve os casos isolados do meia
-atacante Nenê, do meia Gan-
so, do centroavante Fred e do 
atacante Wellington Silva. 

Com suspeita de Covid-19, o goleiro Muriel está isolado do elenco

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

 LEmprestado pelo Fluminen-
se ao Botafogo-SP, que está no 
Z-4 da Série B do Brasileiro, o 
atacante Matheus Alessandro 
não atua mais pela equipe pau-
lista. O jogador, que estava ce-
dido até o fim da competição, 
pediu rescisão do contrato e re-
torna ao Tricolor. Aos 24 anos, 
o atleta ainda tem vínculo com 
o Fluminense até janeiro.

Matheus Alessandro não 
pode ser mais emprestado pa-
ra nenhum clube da Série A 
por conta do encerramento 
das inscrições, mas ainda po-
de ser cedido para equipes das 
séries B e C. Pelo Fluminense, o 
atacante tem 63 jogos, com 25 
vitórias, 19 empates e 19 derro-
tas. Marcou apenas um gol pe-
lo Tricolor, contra o Botafogo.

Matheus Alessandro tá de volta

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 27/11/2020 · MEIA HORA 11



ESPORTES

Muito na bronca, Gérson 
detona todo o Botafogo
Canhotinha de Ouro corneta a contratação do marfinense Kalou

 L É BRINCADEIRA!

N
ão é brincadeira. Imortali-
zado na galeria de ídolos do 
Botafogo, Gérson não per-

doou mais uma inofensiva atua-
ção do Botafogo no Campeona-
to Brasileiro — derrota por 2 a 1 
para o Atlético-MG, no Mineirão. 
O Galo entrou em campo com 14 
desfalques por causa da Covid-19. 
Com uma língua tão afiada quan-
to à famosa perna esquerda, o ex-
jogador desabafou em seu canal 

‘Canhotinha70’, no YouTube, e 
não esconde o temor pelo pior.

“Tem alguma coisa que não es-
tá encaixada. O time joga junto há 
algum tempo...Não tem entrosa-
mento, toque de bola, tabelas. O ti-
me avança, mas volta a bola para a 
zaga, para o goleiro, que dão chu-
tão pra frente. Não é melhor chu-
tar para o gol. Chuta para qualquer 
lado, mas não volta a bola para o 
meio, para a zaga. Isso não me con-

vence. Desculpe, mas é muita bur-
rice junta. Você vê que o time não 
vai reagir. Está acabando o cam-
peonato e o time está indo para a 
Segunda Divisão”, desabafou.

Com 82% de risco de rebaixa-
mento, segundo o site Infobola, 
Gerson elogiou Honda, mas 
detonou o marfinense Kalou.

“Quem o contratou? Em qual 
Europa ele jogou? Em São Pau-
lo tem uma rua, um bairro cha-

mado Europa. Ele não joga na-
da, não sabe dominar uma bola! 
Tem jogador que está jogando 
que, com todo o respeito, não po-
de nem passar na porta do clube, 
mas estão jogando”, esbravejou.

Penúltimo colocado na Série 
A, o Botafogo terá uma compli-
cada sequência nas próximas ro-
dadas: Flamengo, Internacional 
e São Paulo (jogo adiado do pri-
meiro turno), todos no G-4. Gérson é um dos ídolos do clube

FERNANDO SOUTELLO/AGIF
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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
 

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

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 

 

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

LANTERNEIRO V/TEXTO
Contrata-se Lanterneiro com 
experiência na área. Compare-
cer Av. Presidente Tancredo Ne-
ves, 5.670 Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. Tel:96962-5252/ 
96962-4938/ 3766-5667
 

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!
 

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

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

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 MULHERES 
Privê em Nilópolis e Nova Igua-
çu, altos ganhos, até R$1.500,00 
semanais. Você faz seu horário/ 
dias trabalhados! Tratar 98152-
5159 Manu.

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

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.

 

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

 

COROA DONARA 
Morenaça, linda, massagem rela-
xante, aparelhada, sozinha, cari-
nhosa. Atendo casais, cavalheiros. 
Novo Endereço: Venha conferir 
Cruz Vermelha. T.3903-6970 
/T.99753-2119-ZAP

 

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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 L Um funcionário da fu-
nerária contratada para o 
velório de Diego Marado-
na foi demitido ontem. Ele 
tirou uma foto ao lado do 
corpo do ex-craque argen-
tino, no caixão aberto, e di-
vulgou nas redes sociais. 
“Vou encontrar quem foi o 
canalha que tirou essa fo-
to. Covardia”, disse o advo-
gado e amigo de Maradona, 
Matias Morla. O velório na 
Casa Rosada durou mais de 
dez horas. Em meio à mul-
tidão aglomerada, o cor-
po foi transportado para 
o cemitério Jardin de Bella 

Foto no caixão de Maradona
REPRODUÇÃO

passou 
a fazer muito suces-
so no Instagram de-
pois que usou a pla-
taforma digital para 
vender conteúdos pi-
cantes. Musa do Co-
rinthians em 2018, a 
beldade revela que 
recebe cantadas de 
jogadores de futebol. 
“Recebo cantada de-
les também. Mas não 
vou revelar nomes”. 
Então tá, né!

PAULA LIMA

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

Vista, a cerca de 35 km de 
Buenos Aires, e enterrado 
no começo da noite.
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ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IMS TA ASB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

Na próxima quarta-fei-
ra, 2 de dezembro, é o Dia 
Nacional do Samba. O que 
temos para comemorar es-
se ano? As escolas de samba 
estão praticamente paradas 
e os funcionários dos barra-
cões sofrendo sem emprego 
e renda. Além disso, as rodas 
de samba que estão funcio-
nando sofrem ainda com o 
pouco público e com muitos 
gastos para manter acessa a 
chama dos eventos. É difícil 
prever em um futuro próxi-

mo dias melhores. Até agora, 
o dinheiro da Lei Aldir Blanc 
não saiu e, como dizia Beti-
nho, quem tem fome, tem 
pressa. O samba tão reveren-
ciado lá fora carece de mais 
respeito por aqui. O poder 
público tem que entender, 
de uma vez por todas, que o 
samba gera milhares de em-
pregos e movimenta a eco-
nomia. Sambista não é va-
gabundo. É trabalhador. A 
expectativa pela vacina con-
tra Covid-19 é imensa. Po-

rém, a gente sabe que não 
basta. É necessário políti-
ca pública de incentivo aos 
eventos e aos trabalhadores 
que giram a roda do Rio de 
Janeiro. As escolas de sam-
ba estão se mexendo, proje-
to desfiles em julho de 2021 
e aos poucos reabrindo suas 
quadras, fazendo o que é 
possível. Vamos aguardar e 
torcer para que no ano que 
vem a gente possa comemo-
rar o Dia Nacional do Sam-
ba com muito mais alegria. 

SEM MOTIVO PRA COMEMORAR

Viradouro foi campeã em 2020

HENRIQUE MATOS / DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SAMBAS NA 
BEIJA-FLOR

 LApós receber a inscrição 
de 30 sambas para dispu-
ta do enredo “Emprete-
cer o pensamento é ou-
vir a voz da Beija-Flor”, 
a Azul e Branca produzi-
rá os áudios e vídeos pa-
ra divulgação. Dessa vez, 
nenhuma parceria pôde 
gravar sua obra. 

LIVE DE SAMBA

 LAmanhã, a partir das 14h, 
acontece a live Festival do 
Samba-Enredo no YouTube 
da Rádio Arquibancada. São 
41 sambas históricos.

BELDADE

 LLins de Vasconcelos terá 
Bianca Ramos como ma-
drinha da bateria Verda-
deira Furiosa dos mestres 
Adílio e Jorginho. Reinará 
com a rainha Danny Fox.

‘A origem do Carnaval é negra’
 L O carnavalesco João 

Vitor, considerado um 
dos maiores talentos da 
nova geração, carrega 
o DNA de luta, amor e 
resistência ao Carnaval.

Na sua opinião, por que 
o Carnaval tem poucos car-
navalescos negros?

“Uma quantidade expressiva 
de pessoas que se dizem apaixo-
nadas por Carnaval são incapa-

DIVULGAÇÃO

zes de compreender a origem da 
festa que é negra. Tão sempre ali 
proferindo comentários precon-
ceituosos, falando que é mimimi. 
Acho que temos uma caminhada 
de luta muito grande para que 
esse quadro empreteça”.

O que você pensa desse 
momento de enredos que 
citam causas como racismo, 
política e etc?

“Acho pertinente, não acho ba-
tido como dizem por aí. Tem espa-
ço para o lúdico, para o biográfico, 

para o histórico, e para as críticas 
políticas e sociais também”.

O que você fala para um 
menino que lê essa entrevis-
ta e sonha ser um carnava-
lesco como você?

“É por eles que eu luto, não de-
sisto e quero seguir em frente. Es-
tudem, pesquisem, aprendam. A 
profissão é linda, mesmo com inú-
meras dificuldades. Eu espero que os 
desfiles de escolas de samba aconte-
çam nos próximos mil anos. Para 
isso, renovar será sempre preciso”.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

 LAdriane Galisteu resolveu colocar o corpão pra jogo no 
Instagram, ontem. Ela apareceu completamente nua du-
rante durante uma sessão de bronzeamento. “Bronzea-
mento é vida”, escreveu a apresentadora. Os internautas, 
claro, elogiaram a beleza e boa forma da loura.

JADE PROCURA 
APÊ NOVO

 LApós anunciar o térmi-
no do seu relacionamen-
to de 12 anos com Luan 
Santana, Jade Magalhães 
revelou para seus fãs que 
está procurando um no-
vo apartamento para 
morar. “Hoje de manhã 
foi bem corrido, porque 
eu fui visitar um monte 
de apartamento. Logo, 
logo eu me mudo”, dis-
se Jade no Instagram Sto-
ries, ontem. A estilista e o 
cantor romperam o noi-
vado no mês passado.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

PAOLLA OLIVEIRA 
ESTÁ SOLTEIRA!

 L O namoro de Paolla Olivei-
ra com o coach de inteligên-
cia emocional Douglas Maluf 
chegou ao fim, após 10 me-
ses. A informação é da colu-
nista Fábia Oliveira, do jornal 
O Dia. Segundo a colunista, o 
término aconteceu de forma 
amigável. A atriz, inclusive, 
enviou uma mensagem no 
dia do aniversário de Dou-
glas através das redes sociais, 
há mais de uma semana. “Pa-
rabéns. Que os ‘agoras’ que 
se seguem sejam gentis, tra-

gam paz, saúde e mais sorri-
sos como esse. Você é espe-
cial. Receba sempre o melhor 
que a vida possa te dar, por-
que você merece”, escreveu 
Paolla. Os internautas chega-
ram a questionar se o relacio-
namento havia virado ami-
zade. Procurada por Fábia, 
a assessoria de Douglas disse 
que ele é “muito discreto e 
não costuma falar sobre sua 
vida pessoal”. Já Paolla está 
sem assessoria de imprensa 
no momento.

BABADINHO

 LO HUMORISTA Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, 
está internado na UTI de um hospital de Guarulhos, em São Paulo, 
em estado grave. A informação é de Rafael Pessina, do Melhor da 
Tarde, da Band. “Ele foi internado no hospital com pneumonia. A 
gente ainda não sabe se é Covid-19 ou não, mas ele está entubado 
e os pulmões dele estão 95% comprometidos”, disse. 

EM ALTA EM BAIXA

 LLuan Santana gravou 
clipe em homenagem 
aos caminhoneiros.

 LCarlos Bertolazzi mos-
trou nude na internet e 
apagou em seguida.
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PELADONA!

‘MÚSICA 
PARA DEUS’

 LAtravés de uma live no Ins-
tagram, ontem, Ludmilla re-
velou que pretende investir 
na sua carreira gospel. “Deus 
vai mudar muitas vidas atra-
vés da minha. Fiz uma músi-
ca para Deus, vocês vão po-
der ouvir em breve. Em breve, 
vocês vão ouvir meus hinos”, 
contou a cantora, que lançou 
a célula Big Célula da Ludmil-
la. Ela também se disponibi-
lizou a falar mais sobre Jesus. 
“Quem quiser conhecer Jesus 
Cristo, sem julgamento, sem 
apontação de dedo na sua ca-
ra. Você é bem-vindo. Pode-
mos fazer estudo bíblico.”

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LAnitta fez piada sobre um 
possível affair que poderia 
ser criado entre ela e João 
Zoli, vice-campeão de A Fa-
zenda 10, ontem. Quem en-
tregou o ‘encontro’ dos dois 
em um jatinho foi o apre-
sentador Glaucio David 
através do Instagram. “Olha 
quem está pegando carona 
com a gente! Essa lindeza”, 
disse Glaucio. O apresenta-

dor, então, brincou com a 
cantora. “O que você tem 
a dizer sobre essa nova via-
gem de São Paulo?”, ques-
tionou ele. A Poderosa res-
pondeu na lata: “Que agora 
todo mundo vai falar que 
eu estou pegando ele. Vo-
cê deveria falar que o jato é 
seu, que estamos pegando 
carona com você, que você 
que é rica”.

‘VÃO FALAR QUE ESTOU PEGANDO’



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE AMOR SEM IGUAL A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Keyla acaba se afas-
tando de Tato. Guto ajuda Benê a 
selecionar músicas para Tonico. Fio 
e Clara discutem sobre suas diferen-
ças. Edgar diz para Malu que discutirá 
suas sugestões administrativas com 
os pais e professores. Keyla avisa aos 
pais de Deco sobre a festa de Tonico.

19h35. Globo: Fedora avisa que cha-
mará a polícia para tirar Tancinha da sua 
casa. Adriana repreende Tamara por pe-
gar o carro de corrida sem avisar. Apolo 
chega para resgatar Tancinha. Leozinho 
e Apolo brigam. A polícia chega à man-
são dos Abdalla. Beto coloca Tancinha 
no seu carro sem que ninguém veja. 

21h. SBT: Paçoca obriga Mosca a 
cumprir um desafio. Pata fala para as 
meninas que o irmão está sofrendo no 
reformatório. Na cozinha, Rafa e Binho 
tentam convencer Chico que Ernestina é 
a culpada do roubo da carteira. Mili con-
ta para Duda sobre a situação do amigo 
e que precisa dar um jeito de ajudá-lo.

18h25. Globo: Dionísio se diverte 
com a postura de Alberto ao denunciar 
à Aeronáutica sobre a pista clandestina 
que eles mesmos construíram. Quirino 
revela para Samuel que Lindaura pediu 
para ele não ajudar o marido na inves-
tigação contra Dionísio. Ester avisa a 
Samuel que tentará encontrar as joias 
que Dionísio roubou dos seus avós.

21h. Record: Ramiro ordena que 
Antônio Júnior e Cindy deixem o país. 
Pedro desconfia do comportamento 
do irmão. Miguel se incomoda com 
dois homens ofendendo Poderosa. 
Eles começam a discutir. Ramiro se 
irrita ao perceber que foi armação 
de Vânia e Donatella. Ele intervém e 
discursa. Poderosa revela seu nome.

21h30. Globo: Bibi é flagrada pela 
polícia em sua visita fora de hora com 
Rubinho. Caio confronta Bibi e Rubinho. 
Jeiza conhece Amílcar, novo namorado 
de Cândida. Eurico se preocupa com 
um possível retorno de Otávio. Rubinho 
conta para Bibi que decidiu fugir da pri-
são. Rubinho diz para Bibi que precisará 
da sua ajuda e Aurora repreende a filha.

Boris Casoy 
na TV Gazeta 

 LBoris Casoy (foto) vai es-
trear na TV Gazeta na se-
gunda-feira. O jornalista 
foi demitido da RedeTV! 
há cerca de dois meses. Na 
Gazeta, ele será âncora do 
Jornal do Boris, que vai ao 
ar de segunda a sexta-fei-
ra, a partir das 8h45. O no-
ticiário terá meia hora de 
duração e será uma repri-
se da transmissão ao vivo 
que Casoy faz diariamen-
te, às 8h, no Alpha Channel 
TV e nas redes sociais. Os 
assuntos abordados pelo 
jornalista vão desde polí-
tica até esporte. 

RAPIDINHA...

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O tempo pode extinguir ligeira chama, mas não os 

vulcões.” (Castilho)

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

 LHoje as energias serão favo-
ráveis para negociações. Pode 
encontrar a solução para um 
problema que tem tirado a sua 
calma. Não desista dos seus so-
nhos, continue se planejando.
Números da sorte: 28, 10 e 73.

 LPara recuperar o fôlego de-
pois das tensões dos últimos 
dias, é melhor não tomar ne-
nhuma nova iniciativa hoje. A 
ordem será fazer planos cuida-
dosos, sem loucuras. 
Números da sorte: 11, 56 e 02.

 LA sexta-feira será agitada e 
repleta de imprevistos, tente 
se organizar ao máximo. Senti-
rá vontade de passar um tem-
po com parentes ou amigos, 
nem que seja virtualmente.
Números da sorte: 30, 75 e 66.

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

 LConflitos não estão descarta-
dos no ambiente profissional 
e familiar, provavelmente por 
causa de assuntos financeiros. 
Pode ter desavenças com che-
fes e amigos próximos.
Números da sorte: 31, 85 e 58.

 LPode fechar parceria profis-
sional que estava sonhando 
faz tempo, agarre a oportu-
nidade. Talvez consiga quitar 
uma dívida ou consiga levar 
adiante seus projetos.
Números da sorte: 41, 14 e 23.

 LÉ melhor não tomar atitudes 
impensadas no campo finan-
ceiro, analise o seu orçamento 
antes de investir em qualquer 
coisa. Podem surgir conflitos 
com seu par, tenha cuidado. 
Números da sorte: 60, 33 e 69.

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

 L Imprevistos podem aconte-
cer, mas eles podem ser agra-
dáveis. Algo inusitado pode 
te surpreender, inclusive no 
campo amoroso. Um ex-amor 
pode reaparecer. 
Números da sorte:  51, 69 e 87.

 LOs astros ajudarão a superar 
e contornar os desafios do 
campo profissional. Vai focar 
nas finanças. Cuidado com dis-
cussões com o par, tente con-
versar mais antes de agir.
Números da sorte: 43, 70 e 16.

 LSituações inesperadas podem 
forçar você a mudar alguns de 
seus planos feitos para o futu-
ro, principalmente no campo 
financeiro. Cuidado com des-
pesas imprevistas, controle-se.
Números da sorte: 62, 89 e 71.

SANTA CATARINA LABOURÉ 
Santa Catarina Labouré nasceu 
em Borgonha, na França, em 2 de 
maio de 1806. Aos 9 anos, com 
a morte da mãe, Catarina assu-
miu com empenho a educação 
dos irmãos. Em 1830, sua vida se 
entrelaçou mais com os mistérios 
de Deus, pois a Virgem Maria co-
meçou a aparecer para Santa Ca-
tarina, a fim de enriquecer toda 
a Igreja e atingir o mundo com 
sua Imaculada Conceição. Santa 
Catarina passou 46 anos da sua 
vida num convento, onde viveu 
o Evangelho, principalmente no 
que diz respeito à humildade.

SANTO DO DIA

NA FAZENDA
Um homem pergunta para 
um fazendeiro perto de uma 
grande área de pasto para 
criação de gado:
— Senhor, você se importaria 
se eu cortasse caminho pela 
sua fazenda para chegar na 

estação de trem mais rápi-
do? É que já estou atrasado 
e tenho que pegar o trem das 
16h25. Já são quatro horas 
da tarde.
O fazendeiro responde:
— Pode, sim, claro. E se meu 
touro vir você, aposto que 

você vai conseguir pegar até 
o trem das 16h10.

CURSO
Jorge e sua mulher foram 
visitar a família de João. As 
mulheres foram para a sala 
ver um filme e os homens 

ficaram conversando. Jorge 
falou para João:
— Estou fazendo um curso 
para melhorar a memória. É 
uma beleza! Você não sabe 
como melhorei.
— Como é o nome do curso?
Jorge, atrapalhado, pergun-

ta para o amigo:
— Como é o nome daquela 
flor que tem espinhos?
— É a rosa!
Jorge grita para a mulher:
— Rosa, como é mesmo o 
nome do curso que eu estou 
fazendo?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá.
MENSAGEM:
Yemanjá nos pede para re-
fletir e pensar antes de qual-
quer decisão. A partir daí, 
pode surgir muito sucesso e 
bons fluidos energéticos. É 
muito importante a calma e 
a sabedoria para conseguir 
chegar onde deseja.
SAUDAÇÃO:
Odoyá.
CORES:
Branco, azul, verde-água e 
prata.
ELEMENTO:
Águas salgadas.
SIMPATIA:
Para obter boas realizações 
e sucesso no trabalho, jogue 
quatro rosas amarelas no 
mar, pedindo a Yemanjá sua 
grande intercessão. Vá de 

branco até o mar e, em casa, 
acenda um incenso de alfa-
zema ou mirra e tome um 
banho de erva-doce.

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

 LO dia promete ser agitado 
e imprevistos não estão des-
cartados, principalmente com 
dinheiro. No trabalho, podem 
ocorrer mudanças e remaneja-
mentos, tenha organização.
Números da sorte: 61, 79 e 07.

 LA internet será aliada dos 
seus projetos pessoais, ela 
pode, inclusive, fazer seu ne-
gócio ir mais longe. Pode pen-
sar em fazer um curso e até en-
contrar uma paquera on-line.
Números da sorte: 62, 80 e 26.

 LMudanças podem acontecer 
nas finanças e há chance de 
ampliar o campo profissional, 
busque contatos. Bom dia 
para se livrar de pendências e 
equilibrar o orçamento.
Números da sorte: 45, 36 e 63.
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