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MEGA-SENA concurso 2322
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02 05 10 29 34 41
Sena: 0 (R$ 0,00)

Quina: 65 (R$ 27.702,32)

Quadra: 3.753 (R$ 685,41)

FEDERAL concurso 5518
28/11/2020

Número Prêmio

1º 046174 R$ 500.000,00

2º 068046 R$ 27.000,00

3º 008400 R$ 24.000,00

4º 018323 R$ 19.000,00

5º 049190 R$ 18.329,00

DUPLA-SENA concurso 2163
28/11/2020

1º SORTEIO

2º SORTEIO

Sena: 0 (R$ 0,00)

Quina: 6 (R$ 6.825,12)

Quadra: 441 (R$ 106,12)

Terno: 7.727 (R$ 3,02)

Sena: 0 (R$ 0,00)

Quina: 4 (R$ 9.213,92)

Quadra: 355 (R$ 131,83)

Terno: 7.406 (R$ 3,15)

11 14 27 31 34 39

04 15 26 35 40 41

QUINA concurso 5428
28/11/2020

02 44 45 60 67
Quina: 0 (R$ 0,00)
Quadra: 64 (R$ 10.852,00)
Terno: 5.815 (R$ 179,60)
Duque: 159.609 (R$ 3,59)

DIA DE SORTE concurso 388
28/11/2020
Mês da Sorte: MARçO
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TIMEMANIA concurso 1569
28/11/2020
PALMAS/TO

08 10 17 31 32 34 63
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GREVE DE ÔNIBUS DEIXA MI-
LHARES SEM TRANSPORTE
PÁGINA 5

PM MORRE E OUTRO FICA FERI-
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PÁGINA 10
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CARTA DO LEITOR

Ônibus 397 demora 
uma eternidade

Sinal rápido demais 
em Campo Grande

Assaltos frequentes 
na Taquara

Caçambas no meio 
do caminho

 L Quem depende da linha 397 
(Campo Grande—Candelária) 
sofre muito. Os ônibus demoram 
muito e, quando chegam, estão 
sempre lotados.

 L O tempo de sinal é muito curto 
no cruzamento da Rua Aricuri e a 
Estrada Rio-São Paulo, em Campo 
Grande. Os idosos tem dificuldade 
para atravessar.

 L Assaltos a um ponto de ônibus 
na Estrada do Tindiba, 1695, na 
Taquara assustam os moradores 
da região. Cadê o policiamento?

 L Caçambas estão atrapalhando o 
trânsito e a passagem de pedes-
tres na Rua dos Topázios, em Ro-
cha Miranda. Cadê a prefeitura?

Luana Silva
Por e-mail

Leandro Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Taquara

Mariana Andrade
Rocha Miranda

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

INDICADORES

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

DÓLAR: R$ 5,3246 (C); 
R$ 5,3256 (V)

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

CADÊ VOCÊ

VIVIANE SAN-
TOS DE JESUS  
tem atualmente 
25 anos. Ela 
desapareceu em 6 
de janeiro de 2009, no Engenho Novo 
(Zona Norte), após sair de casa e não 
retornar.
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA

R
O

M
U

LO
 R

IS
SO

 LTENHO 63 anos de 
idade e sou jornalei-
ro há quinze. Antes 
de ser jornaleiro fui 
motorista. Na minha 
profissão gosto de fa-
zer boas amizades. O 
bom daqui é o fluxo de 
pessoas devido ao BRT. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas gos-
to de assistir televisão. 
Gosto de ler as pia-
das no jornal MEIA 
HORA.

FLORIANO
AUGUSTO FILHO —

Recreio
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ELEIÇÕES

REGINALDO PIMENTA

Vitória esmagadora
Eduardo Paes vence segundo turno com folga e despacha Crivella da prefeitura

 L O NOVO PREFEITO DO RIO

C
om votação expressiva, 
Eduardo Paes (DEM), de 
51 anos, foi eleito ontem 

prefeito do Rio de Janeiro para 
os próximos quatro anos. Com 
1.629.319 dos votos válidos 
(64,07%), o candidato derro-
tou neste segundo turno Mar-
celo Crivella (Republicanos), 
que recebeu 913.700 (35,93%) 
na busca pela reeleição.

Paes, que ganhou do rival 
em todas as zonas eleitorais 
da cidade, assumirá a prefei-
tura pela terceira vez, a partir 
de 2021, e ficará no cargo até 
2024. O vice-prefeito será Nil-
ton Caldeira (PL).

Logo após ser anunciado 
como prefeito eleito, Eduardo 
Paes deu uma entrevista cole-
tiva em que agradeceu aos ca-
riocas e celebrou o que chama 
de “vitória da política”. 

“Nós passamos os últimos 
anos radicalizando a política 
brasileira. O resultado desse ra-
dicalismo certamente não fez 
bem a nenhum de nós cariocas, 
não fez bem a nenhum de nós 

brasileiros. O Rio está livre do 
pior governo da sua história. 
Do governo mais omisso, mais 
despreparado, mais preconcei-
tuoso. Eu quero dizer a todos os 
cariocas, independente da sua 
fé, orientação e cor da pele, que 
hoje vocês estão livres”, disse o 
prefeito eleito.

Questionado sobre a fal-
ta de leitos de UTI para o tra-
tamento de pacientes da Co-
vid-19, Eduardo Paes afirmou 
que buscará o governo fede-
ral,o presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, para reabrir pelo 
menos cem leitos no Hospital 
de Acari, na Zona Norte do Rio. 

“O Hospital de Acari pode 
servir como referência para a 
covid. O mais importante ago-
ra é o papel terapêutico, além 
de mantermos as medidas de 
distanciamento e utilização de 
máscara. O ideal é disponibili-
zar uma rede de saúde que pos-
sa atender a população na hora 
que ela adoecer, para que a gen-
te evite mortes”, afirmou.

 LDois integrantes do grupo 
‘Guardiões do Crivella’ foram 
ao Gávea Golf Club, em São 
Conrado, Zona Sul, na manhã 
de ontem, hostilizar o candidato 
Eduardo Paes (DEM) enquan-
to votava. Melissa Sá Moutinho 
e Elias Lira Guilherme davam 
plantões na porta de unidades 
de saúde do município e são mo-
radores da Rocinha.

Acompanhada de outros dois 
apoiadores de Crivella, que usa-
vam adesivos do partido do atual 
prefeito, a dupla chegou pouco 

antes de Paes. Com a movimen-
tação, eguranças se aproxima-
ram e pediram, sem sucesso, que 
o grupo se retirasse.

Assim que Paes entrou no lo-
cal, com esposa e filhos, os ‘guar-
diões gritaram: “Fora bandido”, 
“Eduardo Paes ladrão” e “Você 
vai destruir o Rio”. Gritos abafa-
dos por apoiadores de Paes que 
votavam na seção. “É 25 neles!”, 
gritou uma eleitora de Paes.

Elias e Melissa tinham cargo 
na Secretaria da Casa Civil, com 
salários de R$ 2.695,56 e R$ 3 mil.

Hostilizado por ‘guardiões’

 LSobre suas primeiras medidas 
como prefeito, Eduardo Paes 
disse que começará os traba-
lhos já nesta segunda-feira, fase 
de transição entre os mandatá-
rios do executivo municipal.

“Vamos deixar essas medi-
das pra amanhã. Não há dúvi-
das de que é um tempo mais 
exíguo. Espero contar com o 

apoio e gentileza do prefeito 
Marcelo Crivella. Não tenho 
dúvida que o primeiro desafio 
está na saúde, na pandemia”.

Por fim, o prefeito eleito 
afirmou que, nos próximos 
quatro anos, dará o sangue 
para que haja confiança na 
política de novo. 

“Queria deixar uma men-

sagem para todos os cariocas e 
dizer que eles terão um prefei-
to que vai dar o sangue e lutar 
muito. Aqui tem uma pessoa 
mais experiente do que aquela 
que ganhou as eleições aos 38 
anos de idade em 2008 e que 
durante dois mandatos teve a 
honra e orgulho de ser prefeito 
do Rio”, afirmou.

‘O primeiro desafio está na saúde, na pandemia’

Eduardo Paes 
votou de manhã 

no Gávea Golf 
Club, em São 
Conrado, em 

companhia da 
esposa e dos 

filhos
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Crivella leva uma surra
Candidato à reeleição sofre derrota humilhante: 35% contra 64% para Paes

 L NEM APOIO DE BOLSONARO SALVOU

O 
resultado das urnas não 
deixa dúvidas. Os elei-
tores cariocas rejeita-

ram, em vários aspectos, a ges-
tão e a postura preconceituosa 
de Marcelo Crivella e aplica-
ram uma derrota humilhante 
ao atual prefeito do Republi-
canos. O bispo licenciado da 
Igreja Universal amargou der-
rota por 64,07% a 35,93% no 
segundo turno para Eduardo 
Paes (DEM). Nem o apoio do 
presidente Jair Bolsonaro fez a 
campanha de Crivella decolar. 
Crivella, que perdeu em todas 
as zonas eleitorais e sairá escor-
raçado do Palácio da Cidade. 
Assim, tanto o prefeito quanto 
o presidente Bolsonaro amar-
garam derrota no Rio.

Após perder, Crivella agra-
deceu o apoio do presidente 
Bolsonaro e tentou amenizar 
a derrota. “Não poderia deixar 
de agradecer ao presidente Jair 
Bolsonaro, um apoio tão hon-
rado. O presidente é um ho-
mem de convicções porque, 
mesmo com todas adversida-
des, nos apoiou, esteve ao nos-
so lado, deu declarações, pediu 
aos seus deputados bolsonaris-
tas que marchassem conosco. 
Não foi, vamos dizer assim, na 
maré, contrariou a maré por-
que tinha convicção de que eu 
e minha vice eramos a melhor 
opção”, disse. 

Crivella alegou que teve di-
ficuldades ao administrar por 
dificuldades de caixa. “Foram 
anos difíceis para todos nós, 
muitas dívidas para pagar do 
período olímpico. Havia que-
da expressiva de arrecadação, 
muitas incompreensões na 
Câmara dos Vereadores, per-
demos nosso vice no meio do 
caminho e isso acaba desper-
tando certa ambição eleitoral”, 
disse o candidato derrotado.

Crivella votou pela 
manhã em uma escola na 

Barra da Tijuca e tentou 
mostrar otimismo, 

frustado pelo resultado 
final das urnas

LUCIANO BELFORD

 LA derrota de Marcelo Crivella 
também representou um revés 
para o presidente Bolsonaro no 
Rio de Janeiro, sua base eleito-
ral. O apoio do presidente ao 
atual prefeito não surgiu efei-
to nas urnas. Bolsonaro, que 
votou pela manhã na Escola 

Rosa da Fonseca, na Vila Mi-
litar, em Deodoro, confirmou 
o voto, já esperado, em Crivel-
la, mas para tentar minimizar 
a derrota que já parecia clara, 
negou ter feito campanha para 
o candidado do Republicanos à 
reeleição: “Eu votei no Crivel-

la, todo mundo sabe disso. Fiz 
carreata, comício para alguém? 
Discretamente meu nome para 
alguns candidatos e o povo de-
cidiu”, explicou.

 LBolsonaro não se engajou 
com força na campanha mu-
nicipal do Rio, mas gravou ví-

deo em apoio ao atual prefei-
to, com direito a cena em que 
dançavam juntos. Assim como 
no 1º turno, poucos apoiado-
res ficaram à espera de Bolso-
naro, que estava acompanha-
do do deputado Helio Lopes 
(PSL-RJ), no local de votação.

Resultado no segundo turno representa derrota para Bolsonaro
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 L BARRA E JACAREPAGUÁ

Ônibus pararam
Protesto deixou milhares sem transporte na ZO

O 
presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral 
(TRE-RJ), desembar-

gador Cláudio Brandão de 
Oliveira, afirmou que a justiça 
eleitoral vai apurar criminal-
mente a paralisação de fun-
cionários de duas empresas de 
ônibus que deixou milhares de 
eleitores da Barra da Tijuca e 
de Jacarepaguá sem transpor-
te do início da madrugada até 
11h da manhã de ontem. Para 
o TRE, a paralisação é ilegal e 
representa grave impedimento 
e embargo às eleições. “Esse ti-
po de movimento sem aviso no 
dia da eleição tem repercussão 

no campo penal e nós vamos 
agir com muito rigor”, disse o 
desembargador, que acionou a 
Policia Federal para que o ser-
viço fosse regularizado.

Cerca de 2,5 mil funcioná-
rios viações Redentor e Futu-
ro, que fazem parte do Consór-
cio Transcarioca, cruzaram os 
braços em protesto contra a 
decisão das empresas de par-
celar o pagamento do 13º sa-
lário. “A empresa colocou um 
aviso de que iria parcelar, mas 
as negociações estão em curso 
com o Ministério Público do 
Trabalho. Tivemos audiência 
na quinta-feira e deram prazo 

de 24 horas para que uma pro-
posta do MPT fosse avaliada. 
“Eles atropelaram as negocia-
ções e quiseram colocar goe-
la abaixo do trabalhador”, diz 
Sebastião José, presidente do 
Sindicato dos Rodoviários do 
Município do Rio. O Consór-
cio Transcarioca alegou que as 
empresas vinham negociando 
o parcelamento com a parti-
cipação do MPT e foram sur-
preendidas com a paralisação. 

Os funcionários voltaram ao 
trabalho após firmar acordo com 
as empresas para parcelamento 
do 13º em três vezes e quitação até 
30 de dezembro ou 20 de janeiro. Passageiros se aglomeraram em pontos de ônibus na Zona Oeste

LUCIANO BELFORD
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Com 100% das urnas apura-
das, o candidato a prefeito pelo 
PSB, Rubens Bomtempo, foi o 
mais votado do segundo turno 
das eleições municipais de Pe-
trópolis. Ele teve 55,18% dos 
votos, mas que estão “anulados 
sub judice”, devido ao indefe-
rimento de sua candidatura 
pela Justiça Eleitoral. Bernar-
do Rossi, do PL, contou com 
44,82% dos votos válidos. 

Bomtempo recorreu da de-
cisão emitida pela esfera es-
tadual e agora aguarda o jul-
gamento julgamento de sua 

candidatura pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral. Ainda não há 
uma data para a decisão órgão.

Bomtempo leva
Apesar de vitória, TSE vai decidir

 L PETRÓPOLIS

Bomtempo: decisão na Justiça

DIVULGAÇÃO

 L BAIXADA

Dr. João de novo
São João de Meriti decide reeleger prefeito

D
outor João (DEM) foi 
reeleito prefeito de 
São João de Meriti pa-

ra os próximos quatro anos. 
O candidato teve 122.151 
votos, o que corresponde a 
56,83% dos votos válidos, 
superando o rival Léo Vieira 
(PSC) que teve 92.788 votos 
(43,17% dos votos válidos), 
no segundo turno. A por-
centagem de eleitores que 
não foram às urnas chegou a 
31,96% do eleitorado.

Em suas primeiras pala-
vras após a vitória, Doutor 
João agradeceu seus eleitores 
e falou sobre projetos: “Minha 
promessa é continuar traba-
lhando como sempre fiz nes-
ses primeiros quatro anos. Te-
mos muitos projetos que ainda 
não foram tirados do papel, co-
mo a reforma e inauguração do 
Hospital do Morrinho e o hos-
pital infantil”, disse.

Prisos por boca de urna
Ontem, cinco pessoas fo-

ram presas e conduzidas para 
a sede da Delegacia da Polícia 
em São João de Meriti após se-
rem abordadas fazendo boca 
de urna (campanha ilegal no 
dia da eleição). Todas entre-

gavam folhetos a eleitores, de 
um candidato que não teve o 
nome divulgado.

Segundo a PM, um deles 
também foi autuado em fla-
grante por porte ilegal de ar-
ma. Com ele, foi apreendido 
material de campanha.

Doutor João foi reeleito para a Prefeitura de São João de Meriti

DIVULGAÇÃO

Nome Garotinho retorna
Wladimir é o terceiro Garotinho prefeito do município

 L CAMPOS DOS GOYTACAZES

Com 98,51% das urnas 
apuradas, o candidato Wladi-
mir Garotinho (PSD) foi elei-
to o novo prefeito de Campos 
dos Goytacazes. Aos 35 anos, 
o filho dos ex-governadores 
Anthony Garotinho e Ro-
sinha Matheus é o terceiro 
membro da família Garoti-
nho a ocupar o cargo máxi-
mo do executivo municipal. 

Esta é a sétima vitória em 
eleições municipais do gru-
po, que conquistou o primei-
ro pleito em 1988. O deputa-
do federal, derrotou o Caio 

Vianna (PDT), herdeiro po-
lítico e filho do ex-prefeito 
Arnaldo Vianna. 

Ainda que apertada, a de-
finição de quem seria o novo 
chefe do executivo municipal 
de Campos seguiu o resulta-
do do primeiro turno, em que 
Garotinho apareceu na lide-
rança com 42,91% dos votos, 
e Caio Vianna se firmava com 
27,69% das intenções de voto.

O Ministério Público che-
gou a pedir a inegebilidade de 
Wladimir Garotinho por fake 
news. A eleição está sub judice. Wladimir Garotinho: sub judice

DIVULGAÇÃO

Em disputa acirradíssi-
ma, que se manteve com per-
centuais mínimos de diferença 
na maior parte da apuração, Ca-
pitão Nelson (Avante) foi eleito, 
ontem, prefeito de São Gonçalo, 
na Região Metropolitana. 

O candidato do Avante rece-
beu 50,79% dos votos válidos 
(189.719 eleitores), enquan-
to seu adversário nas urnas, 
Dimas Gadelha (PT), levou 
49,21% (183.811 eleitores).

“Devo isso tudo à minha fa-
mília, aos meus amigos, à mi-
nha equipe maravilhosa e a to-
dos que me apoiaram até aqui. 
Que orgulho que tenho da mi-
nha cidade! Saio desta campa-
nha vitoriosa de cabeça ergui-
da e com disposição de honrar 

cada voto que me foi confiado. 
São Gonçalo tem jeito e o gon-
çalense fez a escolha certa. Eu 
vou provar que todos os votos 
em mim confiados foram acer-
tados”, disse o prefeito eleito.

Cap. Nelson leva 
em São Gonçalo
‘Vou provar que todos os votos em 

mim foram acertados’, diz eleito

 L VITÓRIA APERTADA

Capitão Nelson saiu vitorioso

DIVULGAÇÃO
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SP: Covas 
reeleito
Tucano vence Guilherme Boulos

 L MAIS QUATRO ANOS

O 
prefeito Bruno Co-
vas (PSDB) venceu o se-
gundo turno e foi reeleito 

em São Paulo. Com 93,68% das 
urnas apuradas, o tucano ven-
cia com 59,45% dos votos, con-
tra 40,55% de Guilherme Boulos 
(PSOL), que se consolidou co-
mo fenômeno eleitoral ao che-
gar ao segundo turno, superan-
do Márcio França (PSB) e Celso 
Russomano (Republicanos).

Moderado no primeiro tur-
no, a principal disputa era pelo 
segundo colocado, Covas mu-
dou a estratégia na etapa decisi-
va da campanha e passou a fazer 
críticas diretas a Boulos. 

A aposta de Covas foi fazer 
comparação entre os currícu-
los dos dois, falando sobre a 
“inexperiência” que o líder do 
Movimento dos Trabalhado-
res Sem-Teto (MTST) teria em 
cargos públicos. 

No único debate do segundo 
turno, realizado pela Band, Co-
vas chegou a dizer que Boulos es-
taria mais acostumado a man-
dar, sem considerar a vontade da 
população, por ser coordenador 
de um movimento de moradia. 

Boulos, por sua vez, criticou a 
gestão Covas, principalmente 
na saúde pública, e lembrou que 
o tucano só era prefeito porque 
João Doria abandonou a prefei-
tura para disputar a eleição para 
governador de São Paulo.

Covas e Boulos se encontra-
riam no último debate, pro-
movido pela TV Globo, mas o 
candidato do Psol foi diagnos-
ticado com Covid-19 e o pro-
grama foi cancelado.

Bruno Covas venceu em São Paulo

AFP

Campos 
leva Recife

Disputa 
acirrada

 LEm Recife, João Cam-
pos (PSB) venceu disputa 
apertada no segundo tur-
no contra Marília Arraes 
(PT). Apuradas 99,6% das 
urnas, João Campos tinha 
56,24% dos votos, contra 
43,76% da adversária. O 
novo prefeito é filho o go-
vernador de Pernambu-
co, Eduardo Campos, que 
morreu em desastre aéreo 
em 2014. Marília é neta de 
Miguel Arraes, que tam-
bém foi governador.

 L N a  d i s p u t a  e n t r e 
do i s  ex-gover na do-
res do Amazonas, Da-
vid Almeida (Avante) 
derrotou Amazonino 
Me n d e s  ( Po d e m o s ) 
no segundo turno das 
e l e i ç õ e s  de  Ma n a u s 
e governará a capital 
nos próximos quatro 
anos. O vencedor teve 
51,2% dos votos e o ri-
val, 48,7%, segundo o 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

RAPIDINHAS...

Manuela 
perde no Sul

 LSebastião Melo (MDB), 
de 62 anos, foi escolhido 
pelos porto-alegrenses pa-
ra governar a capital gaú-
cha na próxima gestão. 
O emedebista derrotou a 
chapa de Manuela D’Ávi-
la (PCdoB) e Miguel Ros-
setto (PT). Manuela, que 
tinha tentado ser vice-pre-
sidente na chapa de Fer-
nando Haddad (PT), em 
2018, tentava se eleger co-
mo a primeira prefeita de 
Porto Alegre.
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POLÍCIA

Um policial militar morreu 
e outro ficou ferido em uma 
troca de tiros com bandidos 
na Rodovia Washington Luís, 
em Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, ontem. Os dois 
foram levados para o Hospital 
Municipal Moacyr do Carmo. 
Atingido na cabeça por dis-
paro de fuzil, o soldado Pau-
lo Roberto dos Santos Ferreira 
Junior, de 36 anos, não resistiu.

Segundo a Secretaria de 
Estado de Polícia Militar, 
após alerta de roubo de carga, 
PMs montaram cerco tático 
na Rodovia Washington Luís, 
na altura da Avenida Brasil. 
Ao tentar realizar abordagem 
a um veículo suspeito, a equi-
pe foi atacada pelos crimino-
sos, que conseguiram passar 
pela barreira policial.

De acordo com a corpo-
ração, policiais do Batalhão 
de Policiamento em Vias Ex-
pressas (BPVE) iniciaram 
um cerco tático e localiza-
ram um veículo com as ca-
racterísticas informadas pe-
lo rádio. Na tentativa de fugir 
novamente, os suspeitos ba-
teram com o carro em uma 
mureta, abandonaram o veí-
culo e seguiram para dentro 
da Favela Parque União, no 
Complexo da Maré.

Ferreira Júnior era lotado 
no 15º BPM (Duque de Caxias) 
e estava na Polícia Militar havia 
apenas um ano. Ele deixa es-
posa e duas filhas. Até o fecha-
mento desta edição, não havia 
informação sobre o enterro.

No mesmo confronto, outro 
policial foi baleado no braço. 
Seu estado de saúde é estável.

PM é 
morto 
em Caxias
Policial foi baleado 
na cabeça em 
confronto 

 L NA BAIXADA

Filho mata a própria mãe
Idosa foi morta a facadas. Polícia prendeu o suspeito do crime

 L EM NITERÓI

Um homem, de 34 anos, foi 
preso, acusado de ter matado 
a própria mãe, de 66 anos, a 
facadas em Icaraí, Niterói. Se-
gundo informações da Polícia 
Militar, um chamado para o 
190 foi realizado por vizinhos, 
que escutaram gritos. Ao che-
garem ao local, os policiais en-
contraram a vítima caída no 
chão e com uma faca próxima 

ao seu corpo. 
O principal suspeito do 

crime, o filho da idosa, já ha-
via fugido. Os PMs reuniram 
informações e conseguiram 
localizar o acusado. Depois, 
os policiais montaram um 
cerco para prender o suspei-
to, que foi preso por agentes 
do Niterói Presente.

Como estava ferido, o acu-

sado foi encaminhado para o 
Hospital Estadual Azevedo 
Lima (Heal), no Fonseca. De-
pois de atendido, ele foi leva-
do para a Divisão de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNISG).

Agentes da DHNISG fo-
ram ao local do crime para 
fazer a perícia. Ainda não se 
sabe o que motivou o assas-

sinato. O suspeito não quis 
prestar depoimento. Uma das 
linhas de investigação da po-
lícia é saber se o filho da víti-
ma era usuário de drogas.

O corpo da idosa foi le-
vado para o Instituto Médi-
co-Legal (IML) do Barreto. 
Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações 
sobre o enterro.

‘Chegaram atirando do 
nada, foi uma correria’
Parente de jovem morta diz que PMs entraram na Serrinha fazendo disparos

 L EM MADUREIRA

O 
corpo da dona de ca-
sa Liliane Rodrigues 
da Costa, de 23 anos, 

foi enterrado no cemitério de 
Irajá, na Zona Norte do Rio, 
no fim da tarde de ontem. Ela 
morreu no sábado, após ser ba-
leada durante um tiroteio entre 
policiais e traficantes no Mor-
ro da Serrinha, em Madureira. 

Moradores da comuni-
dade voltaram a contestar a 
versão dada pela PM, de que 
uma viatura policial que au-
xiliava a chegada das urnas 
eletrônicas em um colégio 
eleitoral teria sido atacada. 
A assistente social Eliane da 
Silva Casemiro disse que os 
policiais usaram dois veícu-
los blindados para entrar na 
comunidade. A PM negou 
qualquer operação.

Irmã de Liliane, Adriele 
Rodrigues afirmou que os po-

liciais já entraram na comu-
nidade atirando, mesmo com 
uma festa com crianças no 
meio da rua. “Foi uma opera-
ção. Eles chegaram atirando 
do nada, foi uma correria só. 
Na comunidade, estava ten-
do uma festa com brinquedos 
para as crianças. E eles che-
garam atirando sem se preo-
cupar com ninguém”, contou. 

No tiroteio, três pessoas 
foram baleadas. Todas fo-
ram levadas para a UPA da 
região. Pietro David Alvez, 
de 27 anos, foi baleado na 
perna e foi liberado. Daiane 
Ribeiro Queiroz foi ferida na 
perna por estilhaços de uma 
bomba e também teve alta. 
Liliane não resistiu. A famí-
lia da jovem desconfiava que 
ela estava grávida, mas a uni-
dade hospitalar não confir-
mou a informação. Liliane Rodrigues da Costa tinha 23 anos e era moradora da Serrinha

REPRODUÇÃO
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ESPORTES

Vasco não deve contar 
com Cano logo mais
Com suspeita de Covid, argentino pode ser desfalque na Sula também

 L DEU RUIM!

O 
Vasco pode sofrer um 
baque inesperado justa-
mente em uma semana 

importante. Com suspeita de 
ter contraído o novo corona-
vírus, o atacante Germán Cano 
pode não enfrentar o Ceará ho-
je, às 18h, em São Januário, pe-
lo Campeonato Brasileiro, jogo 
que pode tirar o clube da Co-
lina da zona de rebaixamento.

Além disso, o camisa 14, que 
aguarda agora o resultado de 
um segundo teste para a con-
firmação do diagnóstico, pode 
também não enfrentar o De-
fensa y Justícia, da Argentina, 
na quinta-feira, também em 
São Januário, pelo compro-
misso de volta das oitavas de 
final da Copa Sul-Americana, 
e contra o Grêmio, no fim de 
semana, no Sul.

Se Cano não tiver mesmo 
condições de jogo, será uma 
perda irreparável para o técnico 
Ricardo Sá Pinto, outro que es-
tá fora do compromisso de ho-
je pela Covid-19. O argentino 

marcou 20 dos 39 gols do Vasco 
na temporada. Desde a chega-
da do comandante português, 
quatro dos seis gols do time fo-
ram anotados pelo artilheiro 
(aproveitamento de 66%).

Além de Sá Pinto e de seu au-
xiliar, Rui Motta, seis jogadores 
do grupo estão em isolamento 
social por causa da doença: Tal-
les Magno, Werley, Fernando 
Miguel, Jadson e Fintelman.

Oi, sumido!

A boa notícia para a galera 
do Vasco é que o apoiador Mar-
tín Benítez, recuperado da Co-
vid, já deverá estar à disposição 
do auxiliar Alexandre Grasseli 
para enfrentar o Vozão. Além 
do camisa 10, Ribamar, Felli-
pe Bastos, Tiago Reis e Ulisses 
estão liberados para a partida. 
Uma vitória hoje tira o Gigante 
da Colina do Z-4. No momen-
to, segundo as projeções do site 
Infobola, do matemático Tris-
tão Garcia, o risco de queda do 
Vasco está na casa dos 26%.

Responsável pela criação do Vasco, Benítez deve retornar hoje

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

Lucão; Léo Matos, Leandro Castan, 
Miranda, Marcelo Alves e Neto Bor-
ges; Marcos Júnior, Léo Gil, Carlinhos 
(Benítez); Gustavo Torres e Ribamar. 
Técnico: Ricardo Sá Pinto. 

Richard; Samuel Xavier, William Klaus, 
Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho 
Gonçalves, Charles Mattos e Vina; Vi-
nícius Lima, Léo Chú e Cléber de Jesus. 
Técnico: Guto Ferreira.

Local: Estádio de São Januário (RJ).  
Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP).  
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e 
Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). 
Horário: 18h. 
TV: Premiere. 

VASCO CEARÁ

Locutor: José Carlos Araújo. 
Comentarista: Dé Aranha.

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

Depois de ameaçar deixar o 
Botafogo por causa do péssi-
mo planejamento para a tem-
porada e, principalmente, pela 
demissão do técnico argentino 
Ramón Díaz, que sequer che-
gou a estrear, o japonês Keisu-
ke Honda e a diretoria se acer-
taram. As partes conversaram, 
apararam as arestas e os ânimos 
no clube foram acalmados.

Segundo informações di-
vulgadas pelo site Globoespor-
te.com, o camisa 4 teve um lon-
go encontro com o gerente de 
futebol Túlio Lustosa, o técni-
co Eduardo Barroca e os joga-
dores Caio Alexandre, Kalou, 
Kanu e Marcelo Benevenuto.

O japa, no entanto, voltou a cri-
ticar a condução do clube, que está 
na vice-lanterna do Campeona-
to Brasileiro (20 pontos, sendo 11 
oriundos de empates) e com mais 
de 80% de risco de queda para a 
Série B de 2021. No sábado, no Nil-
ton Santos, o Alvinegro faz o clás-
sico com o Flamengo.

Fogão e 
Honda se 
acertam
Japonês conversou 
com a diretoria 
sobre suas críticas

 L PAZ

Honda: assunto resolvido

VITOR SILVA/BOTAFOGO
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ESPORTES

O achatamen-
to  t é c n i co 

do Campeona-
to Brasileiro, em 
função do bai-
xo rendimento 
das equipes, tor-
na imprevisível 
apontar um fa-
vorito. O Atlé-
tico Mineiro, lí-
der no momento, em 23 jogos 
disputados, ganhou 13 e teve 
sete derrotas. A diferença de 
desempenho entre os seis pri-
meiros é mínima e a alternân-
cia de posições deve ser a tônica 
até o final. Enquanto Palmeiras 
mostra progressos nas mãos do 
português Abel Ferreira (foto) e 
deve ser observado, o Interna-

cional, abandona-
do na ponta por 
Eduardo Cou-
det, despencou 
desgovernado. 
Flamengo e São 
Paulo, duas boas 
apostas, precisam 
ajustar a sintonia 
fina para manter 
desempenho re-

gular parando de alternar boas 
e más atuações. O Santos me-
receria atenção se não tivesse o 
seu curto grupo prejudicado 
por lesões e contaminações por 
Covid-19. Tudo isso é conse-
quência de um calendário alu-
cinante, o campeão poderá não 
ser necessariamente o melhor, 
poderá ser o com mais sorte.

 LO Fluminense precisará 
ganhar do Red Bull Bra-
gantino esta noite para ul-
trapassar o Internacional e 
firmar posição no pelotão 
de elite do Brasileirão.

 LJá o Vasco brigará por 
algumas posições com o 

Ceará em São Januário na 
corrida para se livrar da 
zona de rebaixamento.

 LDuílio Monteiro Alves foi 
eleito novo presidente do 
Corinthians e substituirá 
Andrés Sanches nos pri-
meiros dias de janeiro.

A DANÇA DAS CADEIRAS

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

Espera pelo chefe da cozinha

 LÉ visível o crescimento de produção 
do Palmeiras depois que foi buscar 
na garotada a solução para os pro-
blemas. Equipe cresceu com sangue 
novo. Olho nele.

 LCBF não liberou o jovem Mycael da 
Seleção Sub-17 e Athlético Paranaen-
se enfrentou o Palmeiras sem goleiro 
no banco de reservas. Paulo Autuori 
protestou com razão.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L Rogério Ceni aguarda pela 
total recuperação de Rodri-
go Caio para poder organi-
zar melhor o sistema defen-
sivo do Flamengo, que vem 
assustando a galera. Os erros 
começam na perda da bola, 
no primeiro combate, a re-

composição é lenta e descoor-
denada, sobrecarregando os 
últimos homens, mas a pre-
sença de Rodrigo Caio na ex-
trema defesa poderá ajudar 
a sanar parte dos problemas, 
afinal toda cozinha que se 
preza deve ter um bom chefe.

Para o alto e 
avante, Fluzão!
Tricolor recebe o Bragantino de olho no G-4

 L CHANCE DE OURO

A
inda todo pimpão pe-
la grande vitória sobre 
o Internacional fora de 

casa (2 a 1, de virada, na rodada 
passada), o Fluminense volta 
a campo hoje, às 20h, no Ma-
racanã, contra o Red Bull Bra-
gantino, para tentar uma va-
guinha no G-4 do Campeonato 
Brasileiro. Com 35 pontos, a 
equipe do técnico Odair Hell-
mann tem uma oportunidade 
de ouro para se firmar no pe-
lotão de cima da competição.

Inclusive, o Tricolor das La-
ranjeiras inicia contra o Massa 
Bruta uma sequência de parti-
das importantes no Rio de Ja-
neiro. Depois dos paulistas, o 
Flu recebe, no Maraca, o Athle-
tico Paranaense e faz o clássi-
co com o Vasco. Se vencer esses 
dois compromissos, o Time de 
Guerreiros pode entrar na bri-
ga pelo título da temporada.

Mas nem tudo são flores, 
uma vez que Odair Hellmann 
teve que quebrar a cabeça pa-
ra superar os 10 desfalques, en-
tre lesionados e infectados pela 
Covid-19, para encontrar a sua 
equipe titular. Para isso, ele te-
ve que recorrer às divisões de 
base e muitos garotos deve-
rão ter uma chance no profis-
sional. Além disso, o zaguei-
ro Matheus Ferraz reaparece 
após quase dois meses de au-
sência por causa de uma lesão.

Novidades no banco

O peruano Fernando Pache-
co, recuperado da Covid-19, e o 
zagueiro Frazan, que estava no 
Sub-23, ficam como opções pa-
ra a partida. O defensor está re-
cuperado de uma grave lesão no 
joelho, sofrida no começo do ano.

O jogador Nenê é a cabeça pensante do meio-campo tricolor

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Marcos Felipe; Lucas Calegari, Luccas 
Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; 
André, Matheus Martinelli e Nenê; 
Lucca, Wellington Silva e Marcos Pau-
lo. Técnico: Odair Hellmann. 

Cleiton; Aderlan Silva, Léo Ortiz, Ligger 
Moreira e Luan Cândido; Raul, Lucas 
Evangelista e Claudinho; Artur Guima-
rães, Helinho Castro e Ytalo Santos. 
Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Maracanã. Árbitro: Dyorgines 
Jose Padovani de Andrade (ES). 
Assistentes: Fabiano da Silva Ramires 
(ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES). 
Horário: 20h.  
TV: Premiere. 

FLUMINENSE BRAGANTINO

Locutor: Evaldo José. 
Comentarista: Gerson.

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

 L MELHORANDO

Pedro anima o Fla
Centroavante tem chances de pegar o Racing

A
inda sem saber ao certo 
se o atacante Gabigol es-
tará à disposição para o 

jogo do Flamengo contra o Ra-
cing, da Argentina, amanhã, no 
Maracanã, pela partida de vol-
ta das oitavas de final da Liber-
tadores, quem deixou a todos 
animados no clube foi o cen-
troavante Pedro, que já realiza 
o mesmo trabalho que os de-
mais jogadores do grupo.

Na atividade de ontem, no 
Ninho do Urubu, o atacante 
demonstrou desenvoltura e 
aumentou suas chances de es-
tar em campo no compromis-
so de amanhã. O Rubro-Negro 
informou que a lesão muscular 
sofrida por Pedro foi de grau 2, 
contrariando o que a CBF ha-
via divulgado quando ele foi 
cortado da Seleção Brasileira.

Mais evolução
Em relação ao zagueiro 

Rodrigo Caio, outro nome 
aguardado pelo técnico Ro-

gério Ceni, ele continua em 
recuperação de uma lesão na 
panturrilha. Ontem, o defen-
sor fez uma atividade sozinho 
no campo e outra junto com 
os demais companheiros. Con-
tinua a expectativa da comis-
são técnica para que ele tenha 

condições de jogar contra o 
Racing. Como empatou em 1 
a 1 o jogo de ida na Argentina, o 
Mais Querido pode até empa-
tar em 0 a 0 amanhã à noite que 
avança para as quartas de final 
da Libertadores pelo critério 
do gol marcado fora de casa.

Pedro participou da atividade de ontem sem maiores restrições

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

Médico se 
defende

 LAcusado de ter sido ne-
gligente no tratamento de 
Maradona após a operação 
no cérebro, no início do 
mês, o médico Leopoldo 
Luque falou pela primei-
ra vez ontem sobre a morte 
do ex-jogador, na quarta-
feira, por parada cardior-
respiratória. A casa do neu-
rocirurgião foi alvo de uma 
busca pela polícia. “Por que 
não investigam quem era 
Diego? Não existem crité-
rios que possamos seguir 
sem o seu consentimento.”

RAPIDINHA...
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A GATA DA HORA

chegou para ale-

grar a nossa se-

g u n d a - f e i r a . 

Cheia de charme 

e beleza, a musa é 

um espetáculo de 

se admirar. Babe 

muito mais por ela 

no Instagram @vi-

vianebordin.

VIVIANE BORDIN

Gatas, mandem fotos e 
fone para agatadahora@

meiahora.com.

SAMUEL MELIM / DIVULGAÇÃO

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 SÃO PAULO 41 21 11 8 2 34 20 14

 3º FLAMENGO 39 22 11 6 5 37 31 6

 4º INTERNACIONAL 37 23 10 7 6 33 22 11

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º PALMEIRAS 37 22 10 7 5 31 21 10

 6º SANTOS 37 23 10 7 6 34 27 7

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º FLUMINENSE 35 22 10 5 7 31 25 6

 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 23 8 4 11 19 24 -5

 12º BAHIA 28 23 8 4 11 29 37 -8

ZONA NEUTRA

 13º ATLÉTICO-GO 28 23 6 10 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 23 7 4 12 21 33 -12

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

28/11

 PALMEIRAS 3 X 0 ATHLETICO-PR

 SANTOS 4 X 2 SPORT

 BAHIA 1 X 3 SÃO PAULO

 ATLÉTICO-GO 0 X 0 INTERNACIONAL

HOJE

 VASCO  X  CEARÁ 18H

 FLUMINENSE  X  BRAGANTINO 20H

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)   13  GOLS: Marinho (Santos)
11 GOLS: Luciano (São Paulo)
 10  GOLS: Keno (Atlético Mineiro), Germán Cano (Vasco), Pedro (Flamengo) e 
Claudinho (Bragantino)

24ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 FORTALEZA  X  CORINTHIANS 21H30

05/12

 BOTAFOGO  X  FLAMENGO 17H

 FLUMINENSE  X  ATHLETICO-PR 19H

 BAHIA  X  CEARÁ 19H

 CORITIBA  X  BRAGANTINO 21H

06/12

 SANTOS  X  PALMEIRAS 16H

 GRÊMIO  X  VASCO 16H

 ATLÉTICO-MG  X  INTERNACIONAL 18H15

 SÃO PAULO  X  SPORT 20H30

07/12

 ATLÉTICO-GO  X  GOIÁS 20H
 

6ª RODADA

HOJE

 GRÊMIO  X  GOIÁS  18H

1ª RODADA

QUINTA-FEIRA

 GOIÁS  X  SÃO PAULO 19H
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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 com  
experiência em 
Mecanica em Geral e Injeção 
Eletrônica. Tels: 3451-9141/ 
3452-8324 falar com Sr. Sérgio.
 
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
 

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

 

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 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.
 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, cari-
nhosa aparelhada. Sara, morena 
clara, linda, novidade! completi-
nha! Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

 AGNEWS

É O AMOR!

 LCaio Blat pu-
blicou um cli-
que raro com 
a namorada, 
Luisa Arraes, 
no Instagram, 
ontem. O ator 
a inda se  de-
clarou para a 
atriz. “Vejo flo-
res em você”, 
escreveu.  Os 
dois estão cur-
tindo uns dias 
em Poço de Pa-
nela, Recife. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

FAMOSOS VÃO 

ÀS URNAS
 LVários famosos foram às urnas, ontem, para votar 

para prefeito no segundo turno das eleições. Wil-
liam Bonner e a esposa, Natasha Dantas (1), deram 
seu voto em uma seção eleitoral na Zona Sul do Rio. 
Já Gloria Pires (4), Juliana Paes (8) e Taís Araújo (5), 
que já está curada da Covid-19, estiveram em pontos 
de votação da Zona Oeste do Rio. Claudia Rodrigues 
(6) foi outra celebridade que fez questão de compa-
recer às urnas. Nas redes sociais, famosos como Fáti-
ma Bernardes (2), Edson Celulari (7) e Heloísa Perissé 
(3) posaram segurando seu título de eleitor e o com-
provante do voto para incentivar as pessoas a votar. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MARAVILHOSA!

 LBruna Marquezine 
esbanjou boa forma 
ao publicar uma foto 
com um biquíni asa-
delta no Instagram 
Stories, ontem. A atriz 
ainda mostrou seu no-
vo visual: ela adotou 
uma franjinha. 

EM ALTA EM BAIXA

 LGalvão Bueno e a espo-
sa, Desirée, comemoram 
20 anos de casamento. 

 LMonique Alfradique 
encontrou jararaca no 
quarto de hotel.

ANITTA SURGE 

CARECA NA WEB

 L Anit ta  surg iu  careca 
em vídeos publicados pelo 
fotógrafo André Nicolau 
no Instagram Stories. Mas 
a cantora não raspou o 
cabelo. A Poderosa usou 
uma peruca e maquiagem 
para o desafio #MostraA-
SuaCareca, para que pes-
soas carecas se empode-
rem e tenham orgulho do 
seu visual.
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‘SISTERS 

MALVADAS’

 LBianca Andrade, 
Marcela McGowan, 
Flay e Ivy Moraes po-
saram de Mamãe 
Noel em uma publi-
cação no Instagram. 
Na foto, as ex-BBBs 
se inspiraram na cena 
da apresentação do 
filme Meninas Mal-
vadas. Na legenda, 
Bianca fez uma re-
ferência ao nome do 
filme. “Sisters Malva-
das”, escreveu.

1

2

3 4 5 6

8

7



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Ellen conta para Anderson que não conseguiu entregar seu jogo 
para a competição e afirma que não está namorando Jota. Tina recebe o dinheiro 
que ganhou com sua música no Japão e Noboru sente orgulho da filha. Keyla sofre 
para fazer sua prova. Malu apresenta as novidades do colégio Grupo.

19h40. Globo: Afonso decide tratar seu alcoolismo. Bruna visita Camila com 
a intenção de saber se ela está com Giovanni. Francesca e Lucrécia deixam a ca-
deia. Os restos mortais de Teodora são enterrados no jardim da mansão Abdala.

21h. SBT: No orfanato, as crianças conversam sobre o sumiço dos pertences 
do lugar. No mesmo momento, Cris percebe que seu celular também sumiu. 
Os órfãos acham todas as coisas na casa da Pipoca e brigam com a mascote.

18h30. Globo: Samuel se emociona ao receber de Ester o relógio do seu pai. Hélio 
planeja dar uma festa para comemorar seu aniversário e diz para Yvete que não 
pretende convidar sua família. Mantovani descobre que Rafael é o dono do avião.

21h. Record: Poderosa é atacada por Tobias durante a noite. Diante dos 
gritos, todos pensam que ela teve um pesadelo. Ramiro desconfia do filho 
e de Donatella. Miguel liga para Fernanda e avisa que ficará com Poderosa.

21h30. Globo: A tentativa de fuga de Rubinho e outros presos é descoberta e 
Caio questiona Bibi. Heleninha teme que Bibi aceite o convite de Caio para seu 
casamento. Ruy e Amaro confrontam Anita. Ritinha faz sucesso como sereia.

‘Deu tanta 
confusão’

 L Latino (foto) participou 
do Altas Horas, progra-
ma de Serginho Grois-
man na Globo, no sá-
bado e contou como é o 
seu Natal. O cantor reve-
lou que tentar juntar seus 
10 filhos não é nada fácil. 
“Eu juro que tentei uma 
vez, mas deu tanta con-
fusão. Mas confesso que 
tentei uma vez e foi bem 
difícil”, afirmou Latino, 
que é pai de Dayanna, 
Bruna, Amanda, Victor 
Hugo, Guilherme, Suzan-
na, Ana Júlia, Bernardo, 
Matheus e Valentina.

RAPIDINHAS...

Medo de ser 

cancelada

 LJojo Todynho disse, em A 
Fazenda 12, ontem, que tem 
medo de ter sido cancelada 
na internet. Stéfani Bays 
percebeu que a funkeira es-
tava chateada após ser res-
ponsável por punição que 
deixou os peões sem água. 
“Eu estou triste por conta da 
punição, estou triste porque 
estou longe da minha avó. 
Estou triste porque estou 
com saudade da minha ga-
lera. Tentei ficar animada. 
Daí, penso se lá fora se estou 
cancelada”, disse a cantora. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Para quem ama, o tempo é a eternidade.”

(Henry VanDyke)

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

 LSuas habilidades naturais se-

rão reforçadas se investir no 

conhecimento. As reuniões 

profissionais estão favoreci-

das, há chance de promoção. 

Em casa, aposte na conversa.

Números da sorte: 58, 04 e 22.

 LTire o dia para rever seus ob-

jetivos. Tome cuidado para 

não impor sua opinião aos 

outros, converse mais. Cuide 

também de sua saúde para 

não ter problemas no futuro.

Números da sorte: 41, 32 e 77.

 LDirecione positivamente suas 

iniciativas e vá em frente com 

seus objetivos. Não deixe que 

os palpites das pessoas ao seu 

redor façam você desistir. Con-

fie mais no seu taco.

Números da sorte: 06, 96 e 69.

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

 LAproveite a ajuda dos astros 

para fazer contatos e ampliar 

seu campo de ação, sobretudo 

no trabalho. Em família, pode 

sentir vontade de preparar 

uma viagem, se for possível.

Números da sorte: 88, 70 e 25.

 LBom dia para tomar decisões 

assertivas e concretas em mui-

tas áreas da vida. Pode pensar 

em iniciar um curso para aju-

dar na sua carreira e aprender 

uma nova habilidade.

Números da sorte: 89, 17 e 53.

 LMantenha a calma para colo-

car suas ideias em ordem! Al-

guns contratempos serão úteis 

para resolver pendências que 

estão atrapalhando seu suces-

so. Mantenha a calma.

Números da sorte: 36, 45 e 18.

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

 LBom dia para elaborar pla-

nos a fim de alcançar os seus 

objetivos. Esse é um momen-

to mais de reflexão do que de 

ação. Será preciso se armar de 

paciência e serenidade.

Números da sorte: 99, 00 e 18.

 LVocê vai começar a semana 

elaborando estratégias para 

resolver os assuntos penden-

tes. Pode concluir parcerias, 

fechar acordos ou lidar com 

imóveis nesta semana.

Números da sorte: 55, 28 e 19.

 LSuas emoções enfrentarão al-

tos e baixos, o que deve abalar 

seus relacionamentos, tenha 

paciência. Se você controlar o 

mau humor, irá resolver os mal

-entendidos mais facilmente.

Números da sorte: 83, 47 e 74.

SANTO ANDRÉ
Nascido na Galileia, na antiga Pa-
lestina, André foi um dos 12 após-
tolos de Jesus Cristo. Presenciou o 
milagre da multiplicação dos pães 
e ganhou notoriedade ao pregar 
o Evangelho na região dos mares 
Cáspio e Negro. Santo André se ex-
pressa no Evangelho como “ponte 
do Salvador” porque se colocou 
entre seu irmão Simão Pedro e Je-
sus, entre o menino do milagre da 
multiplicação dos pães e Cristo. Um 
dos mais destacados apóstolos, de 
grande coragem e muita alegria, 
fundou igrejas na região de Acaia, 
na Grécia, onde acabou martirizado.

SANTO DO DIA

INTERROGATÓRIO
O policial interroga um me-
nino suspeito:
— Onde você mora?
— Com meus pais.
— Onde seus pais moram?
— Comigo.
— Onde vocês todos moram?

— Juntos.
— Onde é sua casa?
— Ao lado da casa dos meus 
vizinhos.
— Me diga aonde moram 
seus vizinhos.
— Se eu te disser, você não 
vai acreditar.

— Diga.
— Do lado da minha casa.

CONFISSÃO
Um menino chega à sua casa 
e confessa a mãe:
— Acabei de quebrar o aba-
jur do meu amigo.

— Como você fez isso?
— Estávamos jogando fute-
bol na sala e, sem querer, eu 
chutei a bola no abajur.
A mãe, desapontada, diz:
— Vou ligar para a mãe do 
seu amigo e perguntar como 
era o abajur.

— Você quer comprar um 
igual?
— Claro!
— Não, mãe, não se preocu-
pe com isso.
— Por quê?
— Ela disse que o abajur era 
insubstituível.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Pomba Gira Maria Mulambo
MENSAGEM:
Maria Mulambo nos pede 
para tomar cuidado com os 
inimigos ocultos. Evite deixar 
que pessoas invejosas saibam 
da sua vida com tantos deta-
lhes, se afaste de todos que 
te usam e evite fofocas.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Maria Mulambo
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTO:
Fogo e terra.
SIMPATIA:
Para destruir as forças de um 
inimigo, pegue uma garra-
fa de cachaça, coloque sete 
vezes o nome do inimigo 
dentro e sete tipos de pi-
mentas diferentes. Tampe 
a garrafa e enterre na lama 

onde ninguém passe. Peça a 
Maria Mulambo que destrua 
as forças e as negatividades 
mandadas pelo seu inimigo.

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

 LTerá garra para colocar em 

prática os seus projetos du-

rante a semana. Aposte em 

um clima sereno no ambiente 

familiar, compartilhando seus 

sonhos com os entes queridos.

Números da sorte: 73, 28 e 01.

 LBom dia para aproveitar as 

energias astrais e fazer con-

tatos profissionais. Hoje você 

vai sentir vontade de preparar 

uma viagem de lazer, mas te-

nha prudência.

Números da sorte: 02, 56 e 92.

 LAs áreas do comércio, relacio-

namentos e comunicação es-

tarão no centro das atenções. 

Bom momento para voltar a 

estudar e fazer uma especiali-

zação, busque conhecimento.

Números da sorte: 93, 12 e 75.
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