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Galpão às escuras e 
com suspeitos

Ferro-velho ocupa 
rua irregularmente

Valão precisa de 
limpeza urgente

Buraqueira na 
Cidade Nova

SuperVia responde 
carta de leitor

Passageiro mofa em 
ponto de ônibus

 L Pedimos o restabelecimento da 
iluminação pública na Rua Bela, 
entre os números 791 e 801, em 
São Cristóvão. Nesse trecho há 
um galpão inutilizado, frequen-
tado por pessoas suspeitas, que 
chegam discretamente, muitas a 
pé, outras de carro e de moto.

 L Na Rua Pedro Álvares Cabral 
1.389, no Centro de Nilópolis, 
existe um ferro-velho que, não 
satisfeito em ocupar a calçada, 
agora também usa metade da rua 
para armazenar os materiais, pre-
judicando o trânsito e o ir e vir dos 
pedestres. Uma bagunça!

 L O valão da Rua Henrique Felipe, 
em Nova Cidade, São Gonçalo, 
está cheio de mato e lixo. Duran-
te as chuvas, a água transborda 
e o lixo invade as casas. O valão 
precisa de uma limpeza com ur-
gência. Os bueiros da rua também 
estão entupidos.

 L A Avenida Afonso Cavalcanti, na 
Cidade Nova, no Centro do Rio de 
Janeiro, está cheia de buracos. O 
risco de acidentes é muito grande, 
porque as crateras são enormes. 
Os carros podem acabar caindo 
em algum buraco.

 L Temos realizado estudos de de-
manda para identificar a neces-
sidade de construção de novas 
estações ou reativação de outras 
já existentes. Nosso objetivo é 
fazer a revitalização necessária 
do sistema ferroviário.

 L É necessário esperar no ponto 
por mais de uma hora os ônibus 
da linha 801 (Bangu Shopping—
Taquara). O trabalhador precisa 
sair muito mais cedo do que o ne-
cessário, por conta desse ônibus 
que demora uma eternidade.

Anônimo
São Cristóvão

Lucas Alves
Por e-mail

Anônimo
São Gonçalo

Daniel Amaral
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Assessoria de comunicação
da SuperVia

Laila Machado
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 34 anos e 
sou jornaleira há dois. 
Antes de ser jornalei-
ra fui auxiliar de loja. 
Na minha profissão 
gosto de conhecer 
pessoas. O bom daqui 
é a tranquilidade, mas 
é preciso melhorar o 
transporte. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas gosto conversar 
com os amigos. Gosto 
de ler fofocas e horós-
copo no MEIA HORA.

ALINE MACHADO 
OLIVEIRA —

 Curicica

THIAGO 
DA SILVA 
FAUSTINO  
tem atualmen-
te 36 anos. Ele 
desapareceu 
em 27 de abril 
de 1998, em 
Heliópolis, 
Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, 
após um conflito de guarda.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Segundo Luana, Flordelis dizia que “o pastor ia morrer porque estava atrapalhando a obra de Deus”

REGINALDO PIMENTA

Nora acusa Flordelis
Ela conta que deputada dizia receber mensagens divinas sobre a morte do marido

 L ASSASSINATO DO PASTOR ANDERSON

L
uana Rangel Pimenta, es-
posa de Mizael, um dos fi-
lhos da deputada federal 

Flordelis (PSD), reforçou em 
audiência ontem que a parla-
mentar planejou pelo menos 
duas outras vezes o assassinato 
do marido, o pastor Anderson 
do Carmo, morto em 16 de ju-
nho do ano passado.

Flordelis chegou às 9h da 
manhã na 3° Vara Criminal 
de Niterói, para a segunda au-
diência do processo em que é 
acusada de planejar e ordenar 
a matar o marido. 

Luana afirmou que, em con-
versa entre 2017 e 2018, Flor-
delis disse que recebia mensa-
gens divinas de que “o pastor ia 
morrer porque estava atrapa-
lhando a obra de Deus”. A nora 
de Flordelis reforçou também 
que a deputada tentou matar 
o pastor por envenenamento.

“Um dia, eu e uns filhos fo-
mos a um cinema na Barra. O 
Carlos (filho) disse: ‘não toma 
nada que a Flor der para o Niel 
(apelido de Anderson). A Cris 
(filha) tomou um suco de la-
ranja e ficou cinco dias inter-
nada’. Vi várias vezes ela co-
locando pozinho no suco do 
pastor. No último ano de vida, 
ele passava muito mal. Fazia 
reuniões com uma lixeira em 
cima da mesa para poder vo-
mitar. Ela dizia que era para a 
ansiedade, fazia isso porque ele 
não queria tomar”, disse Luana 
à juíza Nearis Carvalho Arce.

Ao ouvir a nora, Flordelis 
ficou olhando para baixo, dis-
cordando com a cabeça. Simo-
ne, filha da deputada e uma das 
acusadas, também fazia sinais 
de discordância. Adriano, filho 
biológico de Flordelis e acusa-
do, era o mais inquieto.

 LWagner Pimenta, o Mi-
zael, um dos filhos adotivos 
de Flordelis, disse na audiên-
cia de ontem que ela ordenou 
que o celular de Anderson fos-
se quebrado e lançado ao mar, 
dias após o crime. Segundo Mi-
zael, a deputada dizia que era 
uma “anja enviada por Deus”. 
Ele reforçou a versão de que, 
dias após a morte, esteve na ca-
sa da família e que Flordelis es-
creveu em um caderno: “Ainda 
bem que quebramos o celular 
do Niel (apelido de Anderson) 
e jogamos da Ponte Rio-Nite-
rói”. Segundo Mizael, ela escre-
veu porque a casa estava com 
escutas da polícia.

Celular jogado 
da Ponte

 LAo falar perante a juíza Nearis 
Carvalho Arce, a nora de Flor-
delis afirmou que a deputada 
fingiu o choro ao chegar no hos-
pital para onde Anderson foi 
levado, após ele ser baleado na 
garagem da casa da família, em 
Pendotiba, Niterói. “No hospi-
tal, ficamos atordoados. Eu fui 
dar assistência a Flor e vi que ela 
não estava chorando de verda-
de. Eu conheço quando ela es-
tá. Ela dizia: ‘Diz para mim que 
meu marido está vivo’. Os cho-
ros no enterro foram todos de 
mentira. Se choraram, foi de re-
morso”, afirmou. Ela confirmou 
a versão de que o celular de An-
derson foi jogado no mar.

Choros de 
mentira

 LApós o depoimento de Cris-
tiana Santos, o assistente de 
acusação do Ministério Públi-
co, Ângelo Máximo, comentou 
que o ponto mais revelador foi 
a informação dita por Regiane, 
em depoimento, de que Simo-
ne teria atirado no órgão geni-
tal do pastor Anderson. Regia-
ne contou que a informação foi 

dada a ela por Cristiana, que 
negou ter feito o relato em seu 
depoimento, ocorrido em se-
guida. Ela disse que não pre-
senciou o crime, porque estava 
dormindo sob efeito de remé-
dios que toma para tratamento 
de depressão. Segundo Ângelo 
Máximo, a informação de que 
Simone teria feito os disparos 

nos genitais do pastor será apu-
rada pelo Ministério Público: 
“Agora vamos convocar a de-
por a pessoa que teria conta-
do o caso para Cristiane. Esse 
nome não foi dito aqui nos de-
poimentos, mas nos temos es-
sa informação. Vamos tentar 
localizar essa pessoa e chama
-lá para depor”, disse Máximo.

Tiro no órgão genital do pastor é investigado
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Caçada a quem 
matou bicheiro
Polícia busca informações que levem à prisão 
dos acusados de executar Fernando Iggnácio

 L GUERRA DO BICHO

O 
Portal dos Procurados 
busca informações que 
levem à prisão dos qua-

tro homens apontados como 
responsáveis pelo assassinato 
do contraventor Fernando Ign-
nácio, em um heliporto no Re-
creio dos Bandeirantes, na Zo-
na Oeste do Rio, no dia 10. Um 
cartaz com as fotos dos supei-
tos foi divulgada ontem.

Os suspeitos são o cabo da 
Polícia Militar do Rio de Janei-
ro Rodrigo Silva das Neves, 30 
anos; o agente da Polícia Mili-
tar de São Paulo Otto Samuel 
D’Onofre Andrade Silva Cor-
deiro, conhecido como Otto; 
o ex-PM do Rio Pedro Ema-
nuel D’Onofre Andrade Silva 
Cordeiro, o Pedrinho, 29 anos 
e Ygor Rodrigues Santos da 
Cruz, conhecido como Farofa, 
de 25 anos. Os quatro tiveram 
prisão temporária decretada 
pela 1ª Criminal do Rio de Ja-
neiro e são considerados fora-
gidos da Justiça.

Depois do assassinato do 
bicheiro, Otto nunca mais se 
apresentou à PM de São Pau-

Cartaz mostra fotos dos acusados de matar contraventor no Rio

DIVULGAÇÃO

lo para trabalhar. O cabo Ne-
ves, o primeiro suspeito a ser 
identificado, chegou traba-
lhar no domingo de votação 
do primeiro turno das elei-
ções, quando escoltou urnas, 
mas depois não foi mais visto 
em serviço. A polícia descobriu 
que o bando atuava em Realen-
go, na Zona Oeste.

O Portal dos Procurados 

pede que quem tiver qualquer 
informação sobre a localização 
dos foragidos que denuncie 
pelo Whatsapp do Portal dos 
Procurados (21) 988496099 
ou pelo telefone do Disque-
Denúncia (21) 2253-1177. o 
Anonimato é garantido.

Todas as informações serão 
encaminhadas à Delegacia de 
Homicídios da Capital (DH).

 LNo dia seguinte ao crime, 
agentes da Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DH), coor-
denados pelo Delegado Titu-
lar Moyses Santana, traçaram 
a rota de fuga dos assassinos, 
após a emboscada ao contra-
ventor, que havia desembarca-
do do helicóptero para buscar 
o carro. Por meio de câmeras 

de segurança, chegaram a um 
condomínio residencial em 
Campo Grande, na Zona Oes-
te, a cerca de 40 km de distância 
do local do crime.

No apartamento, onde mo-
ra a namorada do cabo Ne-
ves, os policiais encontraram 
as armas em dois cômodos do 
imóvel. Um fuzil de calibre 

7,62, dois AK-47 e um AR-15 
foram apreendidos. Uma pe-
rícia preliminar apontou que o 
FAL 7,62 foi usado no assassi-
nato. Uma das imagens das câ-
meras de segurança mostra os 
quatro saindo do local rindo, 
sem demonstrar remorso. Eles 
teriam ido ao local para escon-
der os dois fuzis.

Esconderam fuzis e foram flagrados rindo

RAPIDINHAS...

Resgate na Linha Vermelha

 L O helicóptero do Corpo de 
Bombeiros precisou reali-
zar um pouso na Linha Ver-
melha, sentido Centro, em 
São Cristóvão, na altura do 
do acesso à Ponte Rio-Nite-
rói, para resgatar um moto-

queiro que se acidentou em 
uma colisão com o cami-
nhão do Correios, na ma-
nhã de ontem. A via chegou 
a ser interditada para o res-
gate, causando engarrafa-
mento até a Ilha do Fundão.

Idoso preso 
por agressão

Dois corpos 
carbonizados

 LHomem de 61 anos foi pre-
so por agredir a namorada 
de 71 anos, com quem fir-
maria união estável, no bair-
ro Abolição, na Zona Norte. 
Ele foi flagrado puxando a 
vítima pelos cabelos. O ho-
mem foi levado para a 21ª 
DP (Bonsucesso) e respon-
derá por lesão corporal. A 
vítima precisou ser interna-
da sob suspeita de intoxica-
ção por medicamentos.

 LA Polícia Militar encon-
trou, na manhã de ontem, 
dois corpos carbonizados 
dentro de um veículo na 
Rua Jacuí, em Brás de Pi-
na, na Zona Norte. Segun-
do policiais do 16º BPM, 
os corpos estavam dentro 
do porta-malas e não foram 
identificados. A Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DH) investiga o caso.

Assalto 
frustrado

PM baleado 
no Andaraí

 L Uma ocorrência policial 
interditou o acesso ao Tú-
nel Marcello Alencar, senti-
do Avenida Brasil, no Cen-
tro, por volta das 6h10 de 
ontem. O trânsito foi libe-
rado às 6h37, e houve con-
gestionamento nos dois 
sentidos. Segundo a PM, 
houve uma tentativa de 
roubo frustrada por equi-
pes do Exército que passa-
vam pelo local.

 LUm PM foi baleado na per-
na durante ataque de bandi-
dos a uma base da UPP no 
Andaraí, Zona Norte do Rio, 
na quinta-feira. O policial 
está internado no Hospi-
tal Federal do Andaraí e seu 
quadro de saúde é estável. A 
corporação informou que 
equipes estiveram no local 
para tentar localizar e pren-
der os criminosos.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO
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POLÍCIA

Sequestro e 
morte brutal
Mulher é assassinada a tiro por namorado PM

 L COVARDIA SEM FIM

M
ais um caso de femi-
nicídio choca o Rio. 
Depois ser ter sido se-

questrada ontem, a estudante 
Mayara Pereira de Oliveira Fer-
nandes, 31 anos, foi assassina-
da pelo namorado, o PM Jani-
tom Celso Rosa Amorim, 39. 
O crime aconteceu no Centro 
Universitário de Valença (Uni-
faa), no Sul Fluminense.

Por volta das 10h30 da ma-
nhã, funcionários perceberam 
discussão no estacionamento 
e chamaram a polícia quando 
viram que o homem estava ar-
mado. Segundo testemunhas, o 
PM agrediu várias vezes a re-
fém dentro do carro e avisou 
que a mataria e cometeria sui-

cídio em seguida. Janitom te-
ria sinalizado portar granada, 
o que pode ter feito com que 
não fosse feito disparo por ati-
radores posicionados no local. 
Após resistir, ele aceitou a apro-
ximação da polícia para nego-
ciar, mas acabou atirando no 
rosto da vítima em momen-
to que um helicóptero Bope 
sobrevoava o local. Mayara foi 
resgatada pelo Samu e levada 
ao Hospital Escola, enquanto 
a polícia algemava Janitom. Se-
gundo fontes que estavam no 
campus, houve dificuldade pa-
ra sair com o sequestrador por-
que algumas pessoas queriam 
linchá-lo. Ele foi levado para 
91ª DP (Valença).

A jovem foi socorrida, mas 
após quatro paradas cardíacas, 
morreu no hospital. Ela, que é 
de Volta Redonda, fazia curso 
de pós em Odontologia. “Vi-
venciamos um trágico e ab-
surdo caso de feminicídio em 
nosso campus” lamentou, di-
vulgou a instituição em nota. 

A PM informou que o assas-
sino vai responder pelo crime 
nas esferas civil e militar e re-
pudiou “com veemência a ati-
tude do policial”, solidarizan-
do-se com a família da vítima.

Dados do primeiro semestre 
deste ano mostram crescimen-
to de 1,9% nos casos de femi-
nicídio em comparação com o 
mesmo período de 2019.

Mayara Pereira 
de Oliveira 
Fernandes,  

31 anos, e cursava 
pós-graduação 
em odontologia 

na Unifaa

FOTOS REPRODUÇÃO

A imagem da ocupação do 
Complexo do Alemão, que neste 
sábado completa dez anos, rodou 
o mundo e trouxe, inicialmente, 
um ar de esperança aos milhares 
de moradores do conjunto de fa-
velas na Zona Norte do Rio que 
não suportavam mais a enorme 
negligência do Estado. Enfim, os 
olhos das autoridades pareciam 
ter se voltado para a região. No 
entanto, tal panorama durou 
muito pouco.

Cria do Complexo do Alemão 
e atualmente morando em Suza-
no (SP), o engenheiro mecânico 
Lucas Lima, 25 anos, criador da 
impressora 3D feita com suca-
ta de ferro-velho e vencedor de 
inúmeros prêmios, diz que não 
mudou muita coisa nessa déca-
da que se passou.

“Muitas pessoas falam na co-
munidade que a UPP era uma 
máscara que o Estado fez para 
encobrir a violência e mostrar 

que o Estado está presente aqui. 
Só que nós, que somos morado-
res, sempre sabemos que o Es-
tado é omisso para quem mora 
dentro das favelas”, desabafa in-
dignado.

Gestora de RH e empreende-
dora social, Joelma Alcântara, 34 
anos, é morada do Complexo do 
Alemão e fundadora da Jojô Ser-
viços, voltada para a inserção de 
outros moradores da região no 
mercado de trabalho.

“Mudou para pior, porque 
muitos projetos sociais, cursos 
gratuitos, cinema, o lazer como 
o teleférico que ajudava mui-
tos moradores infelizmente não 
existem mais, então a cada ano 
que passa só vivenciamos per-
das. A gente tinha esperança que 
as oportunidades melhorariam 
para nossas crianças e jovens e 
hoje os sonhos ficaram despeda-
çados pelo caminho”, conta a ven-
cedora do Prêmio Dandara 2020.

O que mudou 
no Complexo 
do Alemão?
Com a palavra, especialistas e 

pessoas que conhecem a região

 L DEZ ANOS APÓS A OCUPAÇÃO

Veículo blindado transita pelo complexo durante a ocupação

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA
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Um milhão de pessoas 
com torneiras secas
Problema de falta d’água atinge parte da população do Rio

 L NO CALOR E EM PLENA PANDEMIA

S
e ficar sem água já é 
ruim, imagina em uma 
cidade quente como o 

Rio e ainda mais em plena 
pandemia de Covid-19. O 
problema atinge uma par-
te da população. Cerca de 1 
milhão de consumidores são 
afetados constantemente pe-
la ausência de abastecimento. 

Quem está sentindo esse 
problema na pele é o jorna-
lista Marco Sá, de 34 anos, 
que mora perto da Praça 
Saens Peña, na Tijuca. Ele 
conta que mora em um pré-
dio pequeno e que, desde 
quinta-feira, tem passado 
por apuros por não conse-
guir fazer as tarefas básicas 
dentro da sua casa. 

“Eu estou sem água des-
de ontem (quinta-feira), no 
começo da tarde e meu edi-
fício não tem uma cisterna 
grande para economizar. A 
falta de abastecimento já é 
um transtorno em condi-
ções normais, mas em meio 
a uma pandemia, é um ab-
surdo. Precisamos lavar as 
mãos e não temos como. Is-
so não pode mais acontecer”, 
desabafa Marco. “É bastan-
te complicado ter que gas-
tar dinheiro para poder ter 
água. Aqui no prédio, tive-
mos quer resolver a situa-
ção temporariamente com 
um caminhão-pipa, o que 
representa mais um gasto 
no orçamento. Queria dei-
xar claro a minha indigna-
ção com a má gestão da Ce-
dae, que está complicando a 
vida dos moradores e atra-
palhando o nosso dia a dia”, 
completa o jornalista.

Louça se acumula no apartamento do jornalista Marco Sá devido à falta de água no prédio onde mora

ARQUIVO PESSOAL

 LQuem também está encontran-
do obstáculos no abastecimento 
de água é a professora de canto 
e cantora Katia Jorgensen, de 40 
anos, moradora da Lapa. Segun-
do ela, o cotidiano não tem sido 
muito fácil de enfrentar, mas, aos 
poucos, com a ajuda dos vizinhos, 
o cenário vai melhorando. “Minha 
rotina tem sido complicada, es-

tou sem distribuição desde ontem 
(quinta-feira) e sei que alguns vi-
zinhos estão há uma semana nes-
se caos. O pior de tudo é o custo 
que a gente tem, porque acabo ten-
do que comprar e gastar dinheiro 
com um serviço que era para estar 
sendo provido à população, ainda 
mais no verão. O dia a dia está di-
fícil e não é a primeira vez que a 

Cedae atrapalha a vida da gente”, 
afirmou a professora.

A reportagem do MEIA HO-

RA procurou a Cedae, mas não 
obteve resposta.

Vários moradores da cidade 
do Rio e de Nilópolis começaram 
a reclamar, no dia 19, de falta de 
água por conta de um reparo rea-
lizado pela Cedae. 

‘Minha rotina tem sido complicada’

Agências 
abertas

 LA Caixa Econômica Fede-
ral vai abrir hoje 75 agên-
cias no Estado do Rio pa-
ra atender beneficiários do 
Auxílio Emergencial e do 
Auxílio Emergencial Ex-
tensão nascidos em agos-
to e setembro dos ciclos 
3 e 4. Em todo o país, 762 
unidades estarão abertas 
das 8h às 12h. A relação de 
agências que estarão aber-
tas pode ser conferida no 
site do banco.

RAPIDINHA...

As inscrições para a próxi-
ma turma do Programa Jovem 
Aprendiz da SuperVia ficam aber-
tas só até amanhã. Os jovens apro-
vados iniciam a atuação na em-
presa em janeiro e vão atender os 
clientes da concessionária nas es-
tações de trem. A duração do pro-
grama será de dois anos. 

Para concorrer às vagas, os 
candidatos devem estar cursan-
do o Ensino Médio; ter entre 18 e 
21 anos; possuir disponibilidade 
de seis horas diárias. Candidatos 
homens deverão apresentar com-
provante de reservista ou certifica-
do de dispensa do serviço militar. 
Além da bolsa-auxílio, os bene-
fícios oferecidos são cesta básica, 
vale-refeição, assistências médica 
e odontológica, seguro de vida e 
vale-transporte. Link direto para a 
inscrição:  https://bit.ly/3q6Vz7T

Inscrições 
vão até 
amanhã
Para vagas no 

Programa Jovem 

Aprendiz da SuperVia

 L OPORTUNIDADES
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Crivella é denunciado  
por difamação eleitoral
Segundo a PRE, prefeito atribuiu fatos ofensivos a adversário

 L PENA DE PRISÃO E MULTA

O 
prefeito Marcelo Cri-
vella (Republicanos), 
candidato à reeleição, 

e Andréa Firmo, que concorre 
à vice na mesma chapa, foram 
denunciados pela Procurado-
ria Regional Eleitoral (PRE) 
por difamação eleitoral e pro-
paganda falsa durante cam-
panha. A denúncia foi proto-
colada nesta quinta-feira no 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio (TRE-RJ).

Segundo a PRE, a denún-
cia é baseada em declarações e 
materiais de campanha em que 
Crivella e Firmo atribuem fatos 
ofensivos ao adversário Eduar-
do Paes (DEM), caracterizan-
do difamação eleitoral, e falsos 
para influenciar o eleitor du-
rante o segundo turno, o que 
seria propaganda enganosa.

Ainda de acordo com a PRE, 
Crivella aparece em um vídeo 
ao lado de um deputado aliado 
e o candidato a reeleição atri-
buiu falsos a Paes. A pena pre-
vista para crime de difamação 
eleitoral é de 3 meses a 2 anos 
de prisão e multa, já o crime de 
propaganda falsa tem pena de 2 
meses até um 1 de prisão.

Em nota, a assessoria de Cri-
vella afirma que não foi noti-
ficada sobre qualquer denún-
cia do MPE. “Caso existente, 
desmentirá e desqualificará 
supostas ilações no prazo e na 
forma legal.”

A Justiça eleitoral do Rio 
concedeu direito de resposta 
ao Psol por acusações feitas em 
vídeo por Crivella. Segundo a 
sentença “o vídeo traz infor-
mação inverídica e ofensiva ao 
afirmar que o PSOL defende a 
prática de pedofilia nas escolas”.

Crivella conversa com eleitores na Praça Anhangá, em Brás de Pina, e prometeu Wi-Fi grátis

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Segunda capital com mais 
abstenções nas eleições de 
2020, com 32,8% (Porto Ale-
gre teve 33,1%), o Rio de Ja-
neiro teve 1.590.876 eleitores 
que não compareceram às ur-
nas em 15 de novembro. Para 
esse grupo, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) faz questão de 
reforçar: eles podem e devem 
votar no segundo turno das 
eleições, amanhã.

Isso é possível porque ca-
da turno é tratado como uma 
eleição independente. Ou se-
ja, basta estar com o título 
eleitoral regular.

Vale lembrar que o voto é 
obrigatório para maiores de 
18 anos, sendo facultativo pa-
ra analfabetos e maiores de 70 
anos ou quem tem 16 e 17 anos.

Quem comparecer à sua se-
ção eleitoral, inclusive, pode 
evitar um transtorno na hora 
de justificar a ausência no pri-
meiro turno das eleições. Pelo 
Brasil, houve relatos de muitos 
eleitores que tiveram dificulda-
de de fazer a justificativa pelo 
aplicativo e-Título no primeiro 
turno das eleições.

E quem conseguiu, ainda 
teve problemas. Mesmo com 
a justificativa feita pelo apli-
cativo, alguns eleitores se vi-
ram multados. Eles só perce-
beram quando tentaram emitir 
a certidão de quitação eleitoral 
e não conseguiram. Isso pode 
acarretar problemas burocráti-
cos, como tirar um novo passa-
porte, por exemplo.

Quem 
não votou 
pode e 
deve votar
Basta estar com 
o título eleitoral 
regular para 
poder ir às urnas

 L SEGUNDO TURNO

 LSubindo nas pesquisas na úl-
tima semana de campanha, o 
prefeito Marcelo Crivella, can-
didato à reeleição desdenhou 
das pesquisas do Ibope e disse 
ter esperança numa eventual 
virada. “Claro que eu acredito 
na vitória, claro que eu acre-
dito na virada. Olha, deixa eu 
explicar para você, a diferença 

não é aquela do Ibope, aquela 
diferença de Ibope é fictícia”.

Crivella foi ontem pela ma-
nhã a Brás de Pina, Zona Norte 
do Rio, visitar a praça Anhan-
gá, a primeira do município 
com Wi-Fi gratuito. A praça 
faz parte do SmartRio, proje-
to da gestão Crivella que tem 
como objetivo levar a popula-

ção a ocupar espaços públicos, 
além da melhorar segurança 
por meio da revitalização de 
áreas abandonadas.

“Estamos instalando câme-
ras e pontos de Wi-Fi gratuito. 
Pras crianças, os jovens, os ido-
sos, quando virem pra praça, po-
derem ter conectividade na inter-
net sem ter que pagar”, disse.

‘Aquela diferença de Ibope é fictícia’, disparou
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É TERRA DE NINGUÉM
Horas após trocar Ramón Díaz por Barroca, Honda ameaça deixar o Botafogo

S
e já não bastasse o risco 
iminente do Botafogo 
parar na Série B do Cam-

peonato Brasileiro em 2021 
(19º lugar, com 20 pontos), o 
jejum de sete jogos sem vitó-
ria na competição e a absur-
da demissão do técnico argen-
tino Ramón Díaz, que sequer 
estreou — Eduardo Barroca 
foi contratado para o seu lugar 
—, o japonês Keisuke Honda 
ameaçou ontem deixar o clube.

Impressionado com tamanho 
amadorismo que reina em Ge-
neral Severiano, o apoiador pos-
tou duas frases no seu Twitter e 
causou alvoroço nos torcedores. 
O motivo foi a decisão de rescin-
dir com Díaz, que se recupera de 
uma cirurgia e só poderia voltar 
ao futebol em 7 de dezembro. 

“Inacreditável. Vou come-
çar a pensar em ir embora se 
eles não convencerem em al-
guns dias”, postou o camisa 4, 
visivelmente incomodado com 
mais uma troca no comando 
da equipe. Só no Brasileiro, o 
Botafogo já teve Paulo Autuo-
ri, Bruno Lazaroni e Emiliano 
Díaz, filho e auxiliar de Ramón, 

que foi embora depois de três 
partidas e três derrotas.

Em relação a Ramón, o de-
partamento de futebol entendeu 
que não teria condições de espe-
rar tanto tempo pela recuperação 
plena do treinador. “As coisas não 
saíram como queríamos, a verda-
de é que um futebol que gosto e 
não perco a esperança de um dia 
poder dirigir um clube no Brasil”, 
disse o técnico via redes sociais.

A postura de Honda divi-
diu opiniões na grande rede. 
Enquanto parte deu razão ao 
jogador, outra classificou a 
ameaça do japonês como um 
ato de covardia e falta total de 
liderança. O jogador vai espe-
rar o contato da diretoria an-
tes de tomar uma decisão final.

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

HONDA TEM 
CONTRATO ATÉ 
O FINAL DESTE 

ANO, MAS PODE 
SAIR ANTES 

 LAgora ex-auxiliar alvinegro, 
Emiliano Díaz se mostrou sur-
preso com a decisão. Segundo 
ele, a diretoria sabia que seu 
pai, Ramón Díaz, só retorna-
ria ao Rio de Janeiro no próxi-
mo dia 7 para assumir de vez a 
equipe. “Ficamos surpresos e 
tristes porque não consegui-
mos cumprir o sonho do fu-
tebol de dirigir o futebol bra-
sileiro. Quando o Botafogo 
soube da cirurgia, o clube teve 

uma postura impressionante 
de valorizar o trabalho do Ra-
món. Nós fomos claros e trans-
parentes desde o primeiro dia 
porque é nossa forma de ser e 
dissemos que provavelmente 
demoraria um mês para a re-
cuperação. Da nossa parte es-
távamos tranquilos por causa 
da transparência que tivemos 
com o clube por respeito ao ta-
manho do Botafogo”, afirmou 
em entrevista ao canal Sportv.

Emiliano Díaz se diz surpreso

Incrédulo! O astro 
japonês se cansou 

das constantes 
trocas de técnicos 

no Alvinegro e 
pode meter o pé
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Lamentação por Dodi
Técnico Odair Hellmann destaca a lacuna que o volante deixa no Fluminense

 L VAI FAZER FALTA

A
pesar da grande campa-
nha do Fluminense no 
Campeonato Brasileiro, 

onde a equipe ocupa a quinta co-
locação, com 35 pontos, e segue 
firme na luta por uma vaga na 
Libertadores de 2021, o técnico 
Odair Hellmann tem algo a la-
mentar: a saída do volante Dodi.

Com contrato até o final do 
ano, o jogador deixou as Laran-
jeiras depois de uma longa no-
vela envolvendo a sua renova-
ção contratual. Como ela não 
aconteceu, ele se mandou e de-
ve se transferir para o exterior.

“O que eu tenho que visuali-
zar é que, claro, gostaria que ele 
continuasse com a gente, por-
que é um ótimo jogador, que 
estava muito bem e adaptado 
ao Fluminense. Mas aconte-
ce. O que eu preciso é encon-
trar solução, outro jogador que 
possa suprir essa ausência, tal-
vez com outra característica, 
alguma adaptação no estilo de 
jogo. Mas o que posso dizer é 
que eu confio nos jogadores 
que temos para que possamos 
continuar nesse ritmo”, afir-
mou à ESPN Brasil.

O comandante vem ten-
do problemas para montar a 
equipe ideal. Além da perda de 
Dodi, o Tricolor das Laranjei-
ras vive um novo surto de Co-
vid-19, isso sem contar com as 
lesões. Odair falou sobre as di-
ficuldades que acontecem em 
uma temporada especial.

“Nós, quando perdemos um 
jogador, ou por lesão ou por si-
tuação de venda, é um jogador 
a menos que você tem a pos-
sibilidade de fortalecer aquele 
grupo. Não adianta nós ficar-
mos lamentando. Não foi as-
sim o nosso dia-a-dia de traba-
lho desde o início do ano, não é 
assim o trabalho do presiden-
te”, disse o técnico do Flu. 

Não apenas a saída de Dodi atrapalha o comandante tricolor. As lesões de peças importantes são outros problemas no Time de Guerreiros

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 LAfastado do time desde o clás-
sico com o Botafogo, no come-
ço de outubro, Matheus Ferraz 
terá a oportunidade contra o 
Bragantino. Por causa da Co-
vid-19, os zagueiros Nino e 
Digão já estão fora. Ciente da 
responsabilidade, o veterano 
afirmou estar preparado.

“Logicamente que nenhum 
jogador gosta de ficar fora. 

Respeitava muito a decisão do 
Odair. Ele tem todo meu res-
peito por tudo que tem feito 
aqui dentro, pelo trabalho, coe-
rência, oportunidades que vem 
proporcionado a vários joga-
dores. Eu sabia que na minha 
posição que vinha jogando es-
tava muito bem, quem entra-
va ia muito bem. Quando tive 
a oportunidade, pude manter 

uma sequência, depois sofri 
com lesão e perdi um pouco de 
espaço. Eu vinha me cobrando 
muito para melhorar, crescer e 
buscar a oportunidade. E ago-
ra terei a chance de sair jogan-
do. Vou procurar fazer aquilo 
que eu tenho feito durante os 
treinamentos, que é me dedi-
car muito para poder ajudar 
a equipe”, afirmou o defensor, 

que também falou sobre os ou-
tros desfalques no grupo.

“Há um tempo tivemos bas-
tante casos, que nos tirou muitos 
jogadores. Só que nosso elenco 
tem demonstrado força. Quem 
tem entrado tem correspondi-
do. Tenho certeza que nesse jo-
go, a equipe que for entrar jogan-
do, estará preparada para suprir 
a necessidade”, afirmou.

Matheus Ferraz está pronto para ir pro pau: ‘Me dedicar muito’
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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

26/11

 FORTALEZA 1 X 1 GOIÁS

HOJE

 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

6ª RODADA

SEGUNDA-FEIRA

 GRÊMIO  X  GOIÁS 18:00

1ª RODADA

QUINTA-FEIRA

 GOIÁS  X  SÃO PAULO 19:00

 L ARTILHEIRO DO VASCÃO

Máquina de gols
Cano está bem perto de superar Alecgol e Nenê

A
utor do golaço de voleio no 
empate em 1 a 1 com o De-
fensa y Justiça, quinta-feira, 

na Argentina, pelo duelo de ida das 
oitavas de final da Sul-Americana, 
o atacante Germán Cano já balan-
çou a rede 20 vezes em 2020. Nes-
ta década, apenas Alecsandro em 
2012 (25 gols) e Nenê (21) têm nú-
meros melhores numa tempora-
da pelo Vasco. O auxiliar Alexan-
dre Grasseli, substituto do técnico 
Sá Pinto que se recupera da Co-
vid-19, elogiou a ‘Máquina’. 

“O Cano tem sido um jogador 
muito significativo, principal-
mente no terço final. Não conse-
guimos a vitória que queríamos, 
mas alcançamos o resultado com 
a ajuda dele e de todos os atletas, da 
comissão técnica, principalmente 
do mister Sá Pinto e do mister Rui 
(Mota), que estão no Rio”, disse.

O atacante cruzmaltino dedi-
cou o seu gol ao ídolo Diego Ma-
radona, que morreu na última 
quarta-feira. Sobre o caso, Gras-
seli afirmou que o centroavante 
vascaíno tinha uma motivação 
maior na partida.

“Todos nos comovemos com 
esse momento, que é um mo-
mento família, importante. O 
Cano disse antes do jogo que se-
ria muito importante para ele fa-
zer um gol e a equipe vencer. Ele 
conseguiu o gol”, afirmou.

Outro destaque do jogo foi go-
leiro Lucão, de 19 anos, que foi ti-
tular pelo segundo jogo seguido 
no lugar de Fernando Miguel, 
que está com Covid-19. “Lucão 
é um grande garoto, com certeza 
tem todo futuro pela frente, o Vas-
co está revelando um goleiro que 
com certeza será um dos melho-
res do Brasil”, explicou o zagueiro 
e capitão Leandro Castán.

Devido ao gol qualificado 
fora de casa, o Vasco poderá 
empatar em 0 a 0 com os ar-
gentinos, quinta-feira, em São 
Januário, para avançar às quar-
tas de final da Sula.

Nesta década, Cano é o 3º maior artilheiro do Vasco numa temporada 

AFP

 LO zagueiro Leandro Castan, 
que voltou ao time no empate 
com o Defensa y Justiça, res-
saltou a importância do ídolo 
argentino Maradona para o fu-
tebol mundial. “(A morte dele) 
Foi uma notícia que deixou a 
gente muito triste. O Marado-
na era um ídolo mundial, um 
craque, gênio. Com certeza é 

uma perda de todos. Nós dei-
xamos um abraço pra família, 
para todo o povo argentino e 
para que Deus possa confortar 
o coração de todos”, afirmou.

O Vasco volta as atenções 
para o Brasileirão, segunda-
feira, contra o Ceará, em São 
Januário, em duelo importante 
na luta contra o rebaixamento.

Castan: ‘Maradona era gênio’
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Ídolo da nova geração
Artilheiro do Mengão lança livro com entrevistas, fotos e atividades pra garotada 

 L ‘GABIGOL: A FORÇA DE UM GUERREIRO’

I
mortalizado na galeria de ído-
los do Flamengo, Gabigol tem 
construído uma relação com 

o torcedor que extrapola as qua-
tro linhas. Placas na arquibanca-
da, sósias, bonecos e as marcan-
te comemorações aproximaram 
ainda mais o camisa 9 dos fãs mais 
jovens. Para coroar a trajetória, ini-
ciada com a camisa do Santos, o 
atacante lançará o livro ‘Gabigol: a 
força de um guerreiro’. Com previ-
são de chegada às lojas neste fim de 
ano, a publicação voltada público 
infantojuvenil reconta a inspira-
dora jornada de Gabriel Barbo-
sa, da infância na periferia de São 
Bernardo até o auge no Flamengo.

Com uma linguagem leve e di-
vertida, o livro editado pela Pixel, 
selo jovem da Ediouro, traz um 
perfil completo do xodó da garo-
tada, com entrevistas exclusivas, 
fotos, pôsteres, uma lista de suas 
músicas favoritas e até um ma-
pa das suas tatuagens. O material 
ainda inclui um dedoche do Gabi-
golzinho para recortar e montar e 
uma série de atividades como jo-
gos dos erros, palavras cruzadas e 
outros passatempos.

“Foi muito legal realizar este 
projeto, escolher as fotos, dar opi-
nião. Foi como voltar para a minha 
infância e lembrar tudo que eu e 
minha família passamos. Um fil-
me passa pela nossa cabeça e espe-
ro que todo mundo goste do con-
teúdo, pois foi preparado com 
muito carinho e atenção para os 
fãs”, destacou Gabigol.

Se depender da estrela do cami-
sa 9, muitos outros capítulos, com 
boas histórias e conquistas, serão 
escritos já a partir do jogo de vol-
ta contra o Racing, da Argentina, 
terça-feira, no Maracanã, valen-
do vaga nas quartas de final da Li-
bertadores. Após o empate de 1 a 
1, no El Cilindro, com direito a gol 
de Gabigol, o Rubro-Negro pode 
até empatar em 0 a 0 para avançar.

Com linguagem divertida, o livro traz perfil completo de Gabigol e até um mapa das suas tatuagens

PEDRO MARTINS/ANDRÉ MOURÃO

 LSe a renovação de Diego Alves 
ainda está longe de ser concreti-
zada, o mesmo não se pode dizer 
do jovem Hugo Souza. Nesta se-
mana, a diretoria avançou na ne-
gociação com os representantes 
do goleiro e está perto de acertar a 
extensão do vínculo do camisa 45.

O Flamengo acertará o novo 
compromisso com Hugo Souza 
para dar uma valorização ao go-
leiro que ainda tem vencimen-
tos “patamar Sub-20”. Nos últi-

mos dias, o clube chegou a fazer 
uma proposta ao estafe de Hugo 
Souza, mas os valores oferecidos 
não agradaram. Bruno Spindel, 
diretor executivo e responsável 
pelas tratativas, manteve conta-
to com os representantes do atle-
ta. O acordo financeiro, portanto, 
aconteceu na quinta-feira, e os úl-
timos detalhes estão sendo resol-
vidos para que haja a assinatura.

Tempo de contrato e valor de 
multa rescisória não serão entra-

ves na negociação, pois os agen-
tes não irão se impor à decisão do 
Flamengo. O atual vínculo vai até 
agosto de 2023, e as duas opções 
para o novo compromisso são: até 
o fim de 2024 ou de 2025. 

Já a multa rescisória atual é de 
40 milhões de euros para clubes do 
exterior e 40 milhões de reais pa-
ra brasileiros. A tendência é que o 
Flamengo estipule o novo valor 
em 70 milhões de euros para o 
mercado internacional.

Fla se aproxima de renovação com Hugo Souza

 LO chefe do departamento médi-
co do Flamengo, Márcio Tannu-
re, falou ontem sobre a situação 
física de Pedro, que se machucou 
quando servia à Seleção Brasilei-
ra. Na ocasião, Rodrigo Lasmar, 
médico da Amarelinha, disse que 
a contusão era “pequena”. “É uma 
lesão pequena, mas no nosso en-
tendimento não existem condi-
ções de que o atleta participe do 
jogo (Brasil x Uruguai)”, explicou 
Lasmar na ocasião. Tannure, en-
tretanto, discordou dele. “Pedro 
teve uma lesão grau 2. Não é leve”. 
Pedro iniciou o trabalho de transi-
ção na quinta-feira e é dúvida con-
tra o Racing, terça-feira, no Ma-
racanã, às 21h30, pelas oitavas de 
final da Libertadores.

Climão sobre 
lesão de Pedro

 LA partida contra o Racing é vis-
ta como um possível “divisor de 
águas”. Com uma temporada atí-
pica por conta da crise financeira 
gerada pela pandemia, o Flamen-
go deixou de arrecadar cerca de 
R$ 200 milhões com bilheteria, 
sócio-torcedor e diretos de tele-
visão, que foram deslocados para 
2021. Além disso, planejava che-
gar ao menos na semifinal da Co-
pa do Brasil, cuja eliminação con-
tra o São Paulo tirou cerca de R$ 7 
milhões dos cofres do clube. Nes-
te cenário, o clube precisa manter 
a meta de premiação da Liberta-
dores que é de chegar ao menos 
até a semifinal. Caso isso aconteça, 
vai acumular cerca de R$ 18,7 mi-
lhões em receitas com premiação.

Grana alta na 
Libertadores 
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Fortuna é gorda
Herança de Maradona pode ser de R$ 2,5 bilhões

C
om a morte de Diego Ar-
mando Maradona, víti-
ma de uma parada car-

díaca na última quarta-feira, 
agora tem início uma briga ju-
dicial pela herança do maior 
ídolo do futebol da Argentina. 
De acordo com o jornal Cla-
rín, o advogado Matias Morla 
será o responsável por fazer a 
divisão entre os familiares do 
ex-jogador, que, ainda em vida, 
chegou a declarar que não dei-
xaria nada para seus parentes.

Segundo uma projeção fei-
ta pelo site especializado em 
economia Celebrity Net Worth, 
a fortuna de Maradona giraria 

em torno de 500 milhões de dó-
lares (cerca de R$ 2,5 bilhões). 
“Durante sua carreira como 
jogador e treinador, Maradona 
ganhou dezenas de milhões de 
dólares em salários e patrocí-
nios. Nos anos 1980, ele era um 
dos atletas mais bem pagos do 
planeta, faturando milhões por 
ano com salários e patrocínios”.

Realidade pode ser outra
No entanto, também ven-

tila-se que tal valor seja consi-
deravelmente menor: US$ 100 
milhões (R$ 533 milhões na co-
tação atual). Os bens estão divi-
didos entre casas na Argentina 

e outros lugares do mundo, co-
mo Dubai, carros de luxo e itens 
curiosos, como um anel da Bie-
lorrúsia usado como amuleto 
enquanto técnico do Gimnásia 
y Esgrima, de La Plata, no va-
lor de 300 mil euros (quase R$ 
2 milhões), e um carro anfíbio.

Na garagem de ‘El Pibe’ é pos-
sível encontrar um Rolls Royce 
Ghost, que vale 300 mil euros 
(perto de R$ 2 milhões), e uma 
BMW i8, avaliada em 145 mil eu-
ros (pouco mais de R$ 927 mil). 
Maradona reconheceu cinco fi-
lhos: Dalma, Gianinna, Diego Fer-
nando, Jana e Diego Jr. Outros seis 
estão em processo de filiação. Ídolo argentino deixou uma grande variedade de bens materiais

DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA
MARCOS MELLO/DIVULGAÇÃO

 LÍcone do boxe, Mike Tyson, 
de 54 anos, retorna aos ringues 
hoje, em Los Angeles, nos Esta-
dos Unidos, às 23h30 (de Brasí-
lia) contra o também america-
no Roy Jones Jr, de 51. Segundo 
a imprensa especializada, Ty-
son deverá ganhar 10 milhões 
de dólares, quase R$ 50,5 mi-
lhões, pela luta, enquanto seu 
oponente ficará com pouco 
mais de R$ 16 milhões. Apesar 
da boa quantia, Tyson já deixou 
claro que pretende doar toda a 
premiação para ajudar os mais 
necessitados nas mais diferen-
tes causas. O pugilista também 
afirmou que não entra mais no 
ringue por dinheiro, mas pe-
lo prazer que tem pelo esporte.

Mike Tyson volta aos ringues

 LSexto colocado do grupo B da 
Série C do Campeonato Brasi-
leiro, com 19 pontos — cinco a 
mais que o São Bento-SP, que 
abre a zona de rebaixamento 
—, o Volta Redonda enfren-
ta hoje, às 15h, o Brusque-SC, 

no Estádio Augusto Bauer, pe-
la penúltima rodada da com-
petição. Um bom resultado 
garante, matematicamente, a 
permanência do Esquadrão de 
Aço na Terceirona, sem depen-
der de outras equipes.

Voltaço tenta ficar na C

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

apenas cum-
prirá tabela hoje, às 15h, 
contra o Mirassol, no Es-
tádio Moça Bonita, em 
partida válida pela última 
rodada da fase de grupos 
da Série D do Brasileiro. A 
equipe da Zona Oeste é a 
sexta colocada do Grupo 
7, com 16 pontos.

Ramires rescin-
diu ontem com o Palmeiras. 
A direção informou que a 
saída foi amigável. Desde o 
ano passado no clube, o jo-
gador nunca rendeu o que 
era esperado e já recebia 
muitas críticas da torcida. O 
atleta deixa o Verdão depois 
de 45 partidas e um gol.

q u e 
também está no Grupo 
7 da Série D, segue viva. 
Terceira colocada com 25 
pontos, a equipe da Re-
gião dos Lagos recebe 
o Cascavel hoje, às 15h, 
no Correão. O adversário 
paranaense aparece na 
quarta posição, com 21.

ainda 
tem chances de classifica-
ção na Série D do Brasileirão 
e hoje, às 15h, no Estádio 14 
de dezembro, no Paraná, vi-
sita o Toledo, que é o lanter-
na do Grupo 7, com apenas 
quatro pontos em 13 jogos. 
A Lusinha está em quinto, 
com 20, a um ponto do G-4.

 LO BANGU  LO VOLANTE

 LA CABOFRIENSE, LA PORTUGUESA-RJ

não está nem aí se 

ela já é coroa, pois 

sabe que panela 

velha é que faz co-

mida boa. Cheia 

de vida e esban-

jando sensualida-

de, a loiraça, que 

tem 52 anos, afir-

ma que fazer mui-

to sexo é a receita 

para se manter jo-

vem. Veja muito 

mais sobre ela no 

Instagram @rosa-

namenezesoficial.

ROSANA MENEZES

Gatas, mandem fotos  
e fone para agatadahora@

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

S.CRISTÓVÃO R$200.000
Casa 2quartos, sala,  área servi-
ço, terraço, 70m2. Rua General 
Almerio de Moura. Somente a 
vista. Tenho outras. T.3895-8132/ 
97179-4637 c.47594

 

ARARUAMA R$80.000
Um  quarto  sala cozinha banhei-
ro condições de  ampliar terreno  
com  12 x 30 todo  murado ótimo  
local aceito carro T.22 99226-
6775.
 

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 
 
ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,
 

COZINHEIRO(A) V/TEXTO
E Ajudante de Cozinha, com 
prática para pensão. Compa-
recer Rua Djalma Urich, 184 
- Sobrado, Copacabana. Tel: 
2522-2956.

 

VENDEDORA V/TEXTO
Global Car, contrata vendedo-
ra, ensino médio completo, que 
possua rede social, enviar cur-
rículo com fotos. e-mail: reser-
vas@globaltransport.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
 

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 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.
 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, chei-
rosa, educada, massagem rela-
xante, atendimento local discreto, 
aparelhos. Realize seus sonhos. 
Largo Machado. 2051-9767/ 
98934-8990.
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JUNTINHOS  
NA CAMA?

 LParece que o affair 
entre Luan Santana 
e Franciny Ehlke vai 
muito bem. É que os 
internautas repara-
ram que a fronha de 
travesseiro que apare-
ceu no Instagram Sto-
ries dos dois é igual, 
o que aumentou os 
boatos de que eles es-
tariam vivendo um ro-
mance. Vale lembrar 
que Franciny Ehlke foi 
convidada pelo serta-
nejo para acompanhá
-lo durante uma live 
no Pantanal, no fim 
de semana passado. 
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‘DOIDA PRA DAR’
 LAnitta foi flagrada por Thaynara OG 

“falando um monte de sacanagem”. 
É que, durante um evento, a digital in-
fluencer gravou um encontro com os 
vocalistas do grupo Barões da Pisadi-
nha. No entanto, ao fundo, Anitta con-
fessou uma vontade de ficar com al-
guém misterioso. “Eu estou doida pra 
dar, eu ainda vou dar para ele. Belíssi-
mo, belíssimo”, dizia a cantora. Ao per-

ceber que Thaynara estava gravando 
o momento, a Poderosa se surpreen-
deu e tentou se justificar. “Você está 
gravando Stories? Eu estou falando 
um monte de sacanagem aqui. Tudo 
bem, posta, mas se eu falei, era tudo fic 
(ficção)”, afirmou Anitta. “Relaxa, nin-
guém vai ver”, brincou Thaynara OG. O 
vídeo logo viralizou e foi parar entre os 
assuntos mais comentados do Twitter. 

INTERNADO 
COM COVID-19

 LNeguinho da Beija-Flor 
testou positivo para Co-
vid-19 e foi internado 
num hospital na quin-
ta-feira. No Instagram 
Stories, o filho do can-
tor, Jr. Beija-Flor, pediu 
orações para o pai. “Gos-
taria de pedir a oração 
de todos vocês. Infeliz-
mente, houve a necessi-
dade de internação do 
meu pai em decorrência 
da Covid-19. Tudo fica-
rá bem”, escreveu Jr. Bei-
ja-Flor. Em um vídeo, ele 
disse que “não é nada 
grave” e que Neguinho 
da Beija-Flor foi interna-
do “mais pelo quadro de 
desidratação”.

LEÃO LOBO: ‘ISSO É MACUMBA’
 LLeão Lobo falou sobre a 

época em que dividiu os ho-
lofotes com Márcia Golds-
chmidt no Mulheres, da TV 
Gazeta, entre 2000 e 2001, 
em entrevista ao De Tudo 
Um Pouco, da Jovem Pan. 
“Quando cheguei para fa-
zer o programa, tinha uma 
sujeira em volta da minha 

mesa, umas pedras. Nun-
ca falei que ela (Márcia) fez 
macumba, porque eu nun-
ca acreditei em macumba. 
Quando cheguei, falei: ‘Es-
tá sujo aqui’. E sentei. O pes-
soal: ‘Não, você não podia 
ter sentado! Isso é macum-
ba! Foi ela que trouxe e bo-
tou para você!’”, contou.  

EM ALTA EM BAIXA

 LSimaria diz que faz sexo 
com o marido em espa-
nhol: “Ficamos loucos”.

 LDanilo Gentili compar-
tilhou fake news contra 
Guilherme Boulos. 

REPRODUÇÃO

GRACY MOSTRA 
DEMAIS NA WEB

 LGracyanne Barbo-
sa acabou mostrando 
demais ao fazer uma 
propaganda de uma 
cinta modeladora no 
Instagram, na quinta-
feira. Ao falar sobre as 
qualidades do produ-
to, ela esqueceu que 
estava sem calcinha e 
exibiu sua parte ínti-
ma no momento em 
que deu uma leve pu-
xada em seu short pa-
ra filmar a cinta na re-
gião da cintura. 

‘RELAXAR É O MEU NEGÓCIO’, DIZ JU PAES

 LCom a viagem às Maldi-
vas chegando ao fim, Ju-
liana Paes se despediu do 
lugar paradisíaco, mas 
não sem antes comparti-
lhar mais um pouquinho 
da estadia no Instagram, 
ontem. A atriz aproveitou 

para tomar um banho de 
sol em uma rede sobre o 
mar, toda poderosa de bi-
quíni branco e com uma 
taça de champanhe na 
mão. “Relaxar é o meu ne-
gócio”, escreveu Ju na le-
genda, em inglês.  
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Ester (foto) conta 
para Cassiano que está procurando 
provas contra Dionísio. Lino pensa em 
Carol e é repreendido por Veridiana. 
Amaralina pede ajuda a Nina e Vivi 
com turistas. Ester encontra o relógio 
do seu avô no quarto de Dionísio. Man-
tovani fica encantado com Taís. 

21h30. Globo: Caio diz para Bibi (foto) 
que Rubinho não será absolvido. Eurico 
se irrita com a ausência de Silvana, sem 
saber que ela está jogando. Bibi comenta 
com Aurora sobre o casamento de Caio e 
Leila. Joyce descobre que Cibele mentiu 
sobre sua gravidez. Bibi aceita fugir com 
Rubinho e Dedé. Jeiza ajuda Zeca.

19h40. Globo: Tancinha e Beto (foto) 
são deixados na rua pelos bandidos. Ca-
mila e Giovanni se encontram na Peripécia 
e acabam se beijando. Afonso furta Cris. 
Adriana avisa a Tamara que ela precisa 
se tratar. Giovanni declara seu amor por 
Camila e decide voltar a namorar a fotó-
grafa. Apolo vê Shirlei chorando.

Do metrô do ‘Zorra 
Total’ para a sala de aula
Valéria Vasques visita a ‘Escolinha do Professor Raimundo’

 L AI, COMO EU TÔ BANDIDA!

A 
Escolinha do Professor Rai-
mundo vai receber uma vi-
sita pra lá de divertida ama-

nhã, na Globo. Valéria Vasques 
(Rodrigo Sant’anna), a passageira 
mais animada do metrô do Zorra 
Total, vai aparecer por lá para fazer 
uma aula experimental. 

Valéria logo faz amizade com 
Seu Peru (Marcos Caruso) e cis-
ma com Zé Bonitinho (Mateus 
Solano), com quem compete 
pela beleza. Após ser paquera-
da por alguns colegas, a perso-
nagem se encanta mesmo com 
Seu Fininho (Paulo Vieira), se-
gundo Valéria, um tipo boy rús-
tico, bem “bandido” como ela.

Intérprete de Valéria, Rodrigo 
Sant’anna, que também vive Seu 
Batista na Escolinha, fala sobre a 
alegria de poder dar vida à per-
sonagem mais uma vez. “Fazer 
Valéria, para mim, é sempre um 
reencontro. Eu devo a ela a virada 
da minha carreira”, afirma o ator, 
que ainda brinca que a pandemia 
do coronavírus acabou sendo ter-
rível para o Seu Batista, que, por 
causa do distanciamento social, 
precisa ficar longe do Professor 
Raimundo (Bruno Mazzeo), seu 
maior crush. “O distanciamen-
to afasta essa figura do Professor 
Raimundo, o que, para ele, é uma 
dor no coração. Sempre que pos-
sível o texto traz essa piada, que é 
um pouco do que a as pessoas es-
tão vivendo, tendo que ficar dis-
tantes dos que amam. Acho que, 
nesse sentido, é até um ponto de 
identificação”, comenta Rodrigo.

O ator destaca a importân-
cia do humor neste momento. 
“Um projeto como a Escolinha 
vem, de alguma maneira, trazer 
esse alívio para toda essa angús-
tia que estamos vivendo.”  Valéria vai à ‘Escolinha do Professor Raimundo’, amanhã, para fazer uma aula experimental
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Ninguém pode avaliar quanto tempo dura um 

segundo de sofrimento.” (Graham Greene)

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

 L Imprevistos podem fazer você 
mudar toda sua programação. 
Tenha cuidado para não cair 
em um golpe com dinheiro. 
Será importante repousar e 
dar uma relaxada. 
Números da sorte: 38, 20 e 92.

 LTalvez receba uma notícia 
inesperada. Tire o dia para fa-
zer atividades que goste ou se 
reunir com amigos e familia-
res, nem que seja pela inter-
net. Uma paquera pode surgir.
Números da sorte: 93, 57 e 03.

 LRelacionamentos que estive-
rem na corda bamba podem 
chegar ao fim agora. Aposte 
em uma postura mais tole-
rante e compreensiva. Analise 
com atenção os seus objetivos.
Números da sorte: 13, 76 e 49.

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

 LSeu jeito pode estar agitado 
hoje, use essa energia de for-
ma positiva, canalizando para 
atividades que tragam alegria. 
Recarregue as baterias. Procu-
re estar com amigos e família. 
Números da sorte: 32, 86 e 23.

 LO dia pode não correr como 
você planejou e imprevistos 
devem fazer você mudar a 
sua programação. Uma nova 
despesa pode balançar seu or-
çamento, controle os gastos.
Números da sorte: 51, 24 e 69.

 LHoje você sentirá necessida-
de de se isolar com seus pen-
samentos, concentre em seus 
objetivos. O contato com a na-
tureza poderá te fazer bem. 
Faça uma viagem e relaxe.
Números da sorte: 70, 79 e 16.

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

 LAcontecimentos imprevistos 
podem te obrigar a fazer mu-
danças nos seus planos, mas, 
no final, elas serão benéficas. 
Saberá negociar com habili-
dade e poderá tirar proveito.
Números da sorte: 25, 07 e 88.

 LAproveite o fim de semana 
para relaxar e afaste as preo-
cupações da cabeça. Estará 
sensível e precisará ter paciên-
cia com as pessoas queridas. 
Fique perto de quem ama.
Números da sorte: 89, 17 e 62.

 LVocê não estará com vonta-
de de bater papo hoje. Foque 
mais em seus projetos e em 
novas formas de lucrar. Pode 
ter conflitos com amigos e pa-
rentes, mas tente evitar.
Números da sorte: 90, 81 e 54.

SÃO TIAGO DA MARCA 
Nasceu em 1391, numa aldeia 
da Marca de Ancona, Itália. Após 
a morte do seu pai e da sua mãe, 
ficou aos cuidados de um homem 
rico, que o encaminhou para traba-
lhos administrativos. Dessa forma, 
São Tiago conheceu a iniquidade 
do mundo, tomando a decisão de 
se retirar para um convento. Entrou 
na vida religiosa através da Ordem 
Franciscana, onde passou o resto 
dos seus anos fazendo sacrifícios. 
Foi muito dedicado ao Evangelho e 
fundou bancos populares para em-
prestar dinheiro por juros mínimos. 
Morreu em 1476, em Nápoles.

SANTO DO DIA

NASCIMENTO
Joãozinho, depois de chegar 
da escola, pergunta pra mãe:
— Mãe, pode me contar 
como foi que eu nasci?
— Foi a cegonha que te trou-
xe, meu filho!
— E a minha irmã?

— Veio de avião!
— Poxa! Na nossa família, não 
teve nenhum parto normal?

SÓ UM GOLINHO
Nicanor vai ao médico, re-
clamando de dores em tudo 
quanto é lugar.

— O seu único problema é a 
bebida. O senhor anda be-
bendo demais — afirma o 
médico.
O paciente nega:
— Mas, doutor, eu só bebo 
um golinho por dia. Eu juro 
que é só isso.

— Um golinho?! Sei...
Nicanor garante:
— Eu só bebo um golinho 
mesmo. Acontece que, de-
pois que eu bebo um goli-
nho, me transformo em ou-
tro homem. Esse, sim, é um 
pinguço de verdade.

A SOGRA
— Amor, onde está o meu li-
vro “Como viver 100 anos”?
— Joguei fora.
— Jogou fora? Por quê?
— É que a sua mãe vem nos 
visitar amanhã e eu não que-
ro que ela leia essas coisas!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã.
MENSAGEM:
Nanã nos pede amor ao pró-
ximo, evite desavenças, es-
pecialmente com idosos. Dia 
de se concentrar e focar nos 
planos para o futuro.
SAUDAÇÃO:
Salubá.  
COR:
Lilás.
ELEMENTOS:
Águas paradas e lama.
SIMPATIA:
Para curar doenças nas pernas 
com a ajuda de Nanã, passe 
nas pernas 13 punhados de 
canjica cozida e lavada, 13 
ovos brancos e 13 pembas 
roxas. Passe tudo nas pernas, 
pedindo que Nanã retire toda 
doença. Coloque tudo em um 
morim branco, que também 

deverá ser passado nas per-
nas, e faça uma trouxa. Dei-
xe na porta de uma igreja de 
santa mulher.

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

 LPode ter alguns altos e baixos 
no lado emocional, afaste as 
preocupações, principalmente 
as profissionais. Dedique um 
tempo às pessoas queridas, 
tente se divertir. 
Números da sorte: 26, 44 e 08.

 LVai sentir vontade de buscar 
reestruturação em todas ativi-
dades de sua vida, inclusive no 
amor. A vida profissional pas-
sará por melhorias, o segredo 
será se empenhar!  
Números da sorte: 09, 90 e 00.

 LPode enfrentar imprevistos 
capazes de modificar todo o 
seu planejamento, saiba im-
provisar. Deve ter surpresas 
nas finanças, mas tenha calma, 
elas podem ser favoráveis.
Números da sorte: 37, 28 e 91.
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