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Estratégia desses ladrões de celulares e relógios lembra o jogo online
Among Us: o impostor se enfia dentro do duto de ar-condicionado do
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Confira todos
os planos de
Eduardo Paes
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VASCO TOMA D-4
E FICA NO Z-4
Time leva uma surra
de 4 a 1 do Ceará.
Já o Flu empata com
Bragantino em 0 a 0
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO
CARTA DO LEITOR

ROMULO RISSO

JORNALEIRO JORNALISTA
L TENHO 24 anos e
sou jornaleira há um.
Moro em Curicica.Antes fui operadora de
caixa. Gosto de lidar
com o público. O bom
daqui é a tranquilidade, mas tem que melhorar o transporte.
Torço pelo Fluminense.
Nas horas vagas gosto de sair com amigos.
Gosto de ler fofocas,
horóscopo e novelas
no MEIA HORA.
FULANO DE
TAL —
Local

Terreno abandonado Bairro de Itaboraí
em Campo Grande sem água há dias

Ônibus 2335 passa
reto e não tem hora

Alô, prefeitura! Por favor, vamos
cuidar do terreno abandonado
que fica ao lado do Espaço de
Desenvolvimento Infantil Sirléia
Silva Reis, que fica situado na Rua
Maria Bonomi, em Campo Grande! O mesmo tem causado muitos
problemas aos moradores.
Elen Cristina
Por e-mail

L

L

A Cedae está deixando o Planalto Marambaia, em Itaboraí, sem
água há 15 dias. Não aguentamos mais! Todo verão é a mesma
coisa, quando precisamos mais
da água ela some e ninguém dá
qualquer explicação. Isso é um
verdadeiro descaso.
Luis Michel
Itaboraí

Mais uma vez, venho relatar o
descaso com a linha 2335 (Castelo—Santa Cruz). A maioria dos
ônibus que partem no início da
tarde passa direto pelos pontos,
com a desculpa de que estão danificados e indo para a garagem.
Os ônibus não tem horários fixos.
Valdeci Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Terreno cheio de
mato e cobras

Postes sem luz em
Rocha Miranda

Ônibus pro Fundão
é só aporrinhação

Um terreno na Rua Jacundá, em
Bangu, está com mato alto e virou
um criadouro de cobras. Algumas
serpentes já foram encontradas
nas casas próximas ao terreno. Alguém precisa limpar o local, antes
que ocorra um acidente.
Anônimo
Bangu

L

Aponte a câmera do seu celular
e confira a edição digital do
MEIA HORA multimídia
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Na estrada do Barro Vermelho
em frente aos números 184 e 226,
em Rocha Miranda, tem dois postes com as lâmpadas queimadas
há mais de um mês. A Rioluz precisa tomar providências urgentemente! Está um breu.
Joel Cella
Por e-mail

L

CADÊ VOCÊ
WALACE
OLIVEIRA
DE ARAUJO
tem atualmente 34
anos de idade. Desapareceu em 25
de fevereiro
de 2003, em
Nova Iguaçu (Baixada Fluminense),
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

L

A linha 485 (Siqueira Campos—
Fundão) é uma vergonha. Os ônibus são velhos, sujos, não têm
ar-condicionado e estão sempre
lotados. Quem depende dessa linha vive se aborrecendo. Os ônibus só passam lotados, sem parar.
Jorge Fernandes
Por e-mail

L
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GERAL
L ‘A PRINCÍPIO, EU DESCARTO O LOCKDOWN’

Saúde é prioridade
Paes busca diálogo com o Governo Federal para focar no combate à Covid-19
LUCIANO BELFORD

leito prefeito da cidade do
Rio de Janeiro em segundo turno com votação esmagadora, Eduardo Paes (DEM)
anunciou ontem que a saúde será
prioridade em seu governo e apresentou o futuro secretário da pasta, Daniel Soranz, durante entrevista coletiva em Botafogo, Zona
Sul do Rio. Apesar de apresentar
um plano de ações imediatas de
combate ao coronavírus,Paes afirmou em entrevista à GloboNews
que descarta a possibilidade de decretar um novo lockdown na capital por conta da segunda onda da
covid-19, classificando a medida
como“extrema e desnecessária”.
“A princípio, eu descarto, sim,
o lockdown. É importante que a
gente tenha medidas muito mais
do ponto terapêutico. Inaceitável
que as pessoas adoeçam e não tenham um leito disponível em um
hospital público”,disse Paes.“Não
dá pra gente pedir para as pessoas
aquilo que elas não vão fazer. Então,o lockdown parece uma medida extrema e desnecessária”.

E

Reunião com governador
Ontem mesmo,o prefeito eleito já começou a articular uma
aproximação com os governos
estadual e federal para buscar auxílio no enfrentamento da pandemia no Rio.Apesar de não ter tido
o apoio do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, Paes ligou pela
manhã para o presidente e se reuniu com o governador em exercício do Rio,Cláudio Castro.O prefeito eleito combinou uma ida a
Brasília, ainda sem data marcada, e o encontro vai depender da
agenda do presidente.
“Já conversei com o governador e vamos trabalhar alinhados, principalmente em relação
à pandemia”, disse.

Dois anos em
um nas escolas
L Para a Educação, Paes revelou
estar com um projeto de fazer
“2 anos em 1” nas escolas, para
evitar que as crianças e jovens
percam mais tempo sem aulas.
“A gente tem um déficit hoje
de cerca de 2.500 professores,
o que faz com que as salas estejam sempre lotadas. Precisamos melhorar essa questão, e o
foco é fazer 2 anos em 1 no setor.
Temos que nos empenhar para que o ano não se torne perdido. Para isso, trabalharemos
com reforço escolar, tecnologias
e maior acesso à internet para
nossas crianças, que necessitam
de conectividade e condições
mínimas”, enfatizou.

‘Inaceitável que
adoeçam e não
tenham leito
em hospital
público’, disse
Eduardo Paes

Emprego nas
comunidades
Sobre o desemprego, segundo
Paes, são dois aspectos que prejudicam uma maior oferta de
trabalho ao povo carioca: a imagem estigmatizada do município
e a falta de capacidade em atrair
empresas, o que gera menos vagas e possibilidades de renda. Ele
fez questão de destacar que a cidade, a partir do momento em
que assumir o cargo, estará aberta à chegada de novos negócios.
“Precisamos ter políticas públicas efetivas que atraiam setores
da economia a vir para cá. Isso é
fundamental. Em paralelo, assumimos o compromisso de criar
frentes de trabalho nas comunidades do Rio”, disse.
L

‘Eu quero a vacina que a Anvisa autorizar’
L No contato com Bolsonaro por
meio de uma ligação por vídeo,
Paes chegou a brincar com o presidente,dizendo que o tinha livrado“do pior prefeito da história da
vida dele e do Rio”.“O presidente
Bolsonaro é do Rio,tem um monte de pessoas importantes em Brasília que são do Rio. O Rio precisa
de ajuda”, disse na GloboNews.

Na coletiva, foi anunciado que
a Prefeitura do Rio vai solicitar 450
mil testes para Covid-19 ao governo federal.A ideia de Paes é que se
faça testagem em massa da população para conter o avanço do
coronavírus. Sobre a vacina, Paes
afirmou que vai usar o primeiro imunizante autorizado pela
Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa). “Quero a vacina que a Anvisa autorizar. Se ela
vai ser chinesa,japonesa,russa,alemã não importa. Nosso trabalho
é preparar as unidades básicas de
Saúde, aqui no Rio são as clínicas
da família, para que elas estejam
preparadas para quando a vacina
chegar a gente possa vacinar a população”, disse.
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GERAL
L ABERTURA DE LEITOS E TESTAGEM RÁPIDA

L NO RIO
DIVULGAÇÃO/CÂMARA

Dez medidas
contra a Covid
Ações devem ser implantadas a partir de 1º de janeiro
a entrevista coletiva em que
o prefeito eleito Eduardo
Paes (DEM) apresentou o
futuro secretário de Saúde do Rio,
Daniel Soranz, ontem, um plano
com 10 ações imediatas para o
combate ao coronavírus foram
anunciadas. Devem ser implementadas a partir de 1 de janeiro.
Testagem e resultados mais rápidos,abertura de 100 leitos no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari,
e volta de cirurgias eletivas são as
principais medidas.
O futuro secretário de Saúde
falou sobre a pandemia do coronavírus no Rio e alertou que é necessário conseguir fazer mais testes
rápidos e com menos burocracia.

N

“Fazer o teste tem que ser fácil e,
para isso,é preciso desburocratizar
o processo.Os resultados também
precisam sair mais rápidos. Para
isso, vamos trabalhar com parcerias com a Fiocruz e laboratórios.
Testagem é superimportante para
interromper a cadeia de transmissão da Covid-19”,explicou Soranz.
Soranz enfatizou que é preciso aumentar a transparência a
respeito dos leitos disponíveis na
rede municipal e abastecer as unidades com remédios que estão em
falta.Outra medida é a volta de cirurgias eletivas e exames.Segundo
Soranz,405 mil pacientes estão na
fila à espera de uma cirurgia.
Soranz falou ainda da vacina-

ção. “Temos que preparar o município para vacinação. Cerca de
25% das salas de vacinas precisam
ser estruturadas.”
As 10 medidas são: disponibilizar testes rápidos; transparência
na ocupação de leitos por unidade;
abrir 100 leitos no Hospital Municipal Ronaldo Gazzolla; abastecer
as unidades com medicamentos;
rastreamento de pacientes por telefone (na rede pública ou privada); parcerias com as universidades para inquéritos sorológicos;
investir no suporte social; retomar cirurgias eletivas; preparar a
rede para vacina contra Covid-19;
e investir na saúde mental para tratar casos de ansiedade e depressão.

Marcelo Calero terá papel importante no combate à corrupção

Calero será
secretário
Deputado federal vai comandar
a pasta de Integridade Pública

LUCIANO BELFORD

Daniel Soranz foi apresentado por Eduardo Paes como o futuro secretário Municipal de Saúde do Rio

Eleito no domingo, Eduardo
Paes inicia seu terceiro mandato
à frente da Prefeitura do Rio no
dia 1º de janeiro. Ele terá apenas
dezembro para montar a equipe.
Em entrevista ao RJ1, da TV Globo,ontem,o novo prefeito confirmou o nome do deputado federal
Marcelo Calero (Cidadania-RJ)
como secretário de Integridade
Pública. Essa pasta é novidade na
gestão de Paes e tem como objetivo fazer com que possíveis riscos
de corrupção sejam minimizados
na administração pública.
Calero é conhecido por ser
uma pessoa ética e honesta, além
de ser homem de confiança de
Paes. Ambos trabalharam juntos
no segundo mandato do prefeito,
quando Calero,em 2013,assumiu
o Comitê Rio450. Ainda quando
pré-candidato à prefeitura,Calero
foi convidado por Paes para montar a proposta de combate à corrupção do seu programa, com o

objetivo de combater potenciais
desvios. Na Câmara dos Deputados, é membro das comissões de
Cultura e da Educação e do Comitê de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Tijucano de família católica,
Calero é advogado, diplomata de
carreira,graduado em Direito pela
Uerj e mestre em Ciência Política
pelo Iesp-Uerj.Em 2006,foi aprovado em um concurso da Comissão deValores Mobiliários.Lá,Calero atuou como agente executivo.
Também foi aprovado em um
concurso para a Petrobras, onde
atuou como assessor jurídico entre 2006 e 2007. Em 2007, Marcelo Calero ingressou no serviço exterior brasileiro como diplomata
de carreira do Ministério das Relações Exteriores. Em 2013, após
indicação de um embaixador com
quem havia trabalhado, passou a
atuar na Prefeitura do Rio, no segundo mandato de Paes.
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GERAL
L A PARTIR DE 2021

Desafio do novo prefeito
Ajudar a polícia no combate às milícias será uma das missões de Eduardo Paes
AGENCIA O DIA

judar as polícias no
combate à atuação
das milícias nos bairros do Rio vai ser mais um
dos desafios que Eduardo
Paes (DEM), eleito prefeito no domingo, terá a partir
de 2021. Atualmente, mais
de dois milhões de cariocas
vivem em áreas que têm a
criminalidade comandada
por milicianos. Esse dado é
da pesquisa Mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, que apontou ainda que
grupos paramilitares estão
agindo em 41 dos 163 bairros da capital fluminense.
Mesmo com as forças policiais, que são estaduais,
atuando na repressão a esses
grupos, a prefeitura também
tem atribuições para ajudar
no combate à criminalidade
no município, segundo especialistas. Atualmente, pelo menos três organizações de
milícia agem na capital, entre
a Zona Oeste e a Zona Norte, de acordo com a Polícia
Civil. A segurança pública é
uma das pautas que os cariocas esperam melhorias.
O novo prefeito do Rio,
Eduardo Paes, afirmou que
o principal papel da prefeitura é o de estrangular a atividade econômica que as milícias têm, impedindo que eles
invistam em construções irregulares, por exemplo —
atividade que tem sido muito
explorada pelos paramilitares ultimamente. “Então, por
exemplo, não permitir construções irregulares, algo que
fiz durante toda a minha vida, especialmente nos meus
oito anos como prefeito. Então, isso é uma coisa que temos que combater permanentemente”, disse Paes.

A

Desabamento de prédios na Muzema, no Itanhangá, em 2019: dominada pela milícia, área tem construções irregulares

‘Atribuições da prefeitura’
L Especialistas chamam atenção
que as questões de segurança pública e o combate às organizações
criminosas não são um problema
apenas das polícias e ForçasArmadas.Segundo eles,a prefeitura tem
atribuições de fiscalização e auxílio na repressão.“A prefeitura pode
vir a fazer muitas coisas em relação
à atuação das milícias. A primeira
delas diz respeito à supervisão e ao
controle de uma série de atividades que hoje estão sendo contro-

ladas pelas milícias nos territórios
que elas dominam e que seriam,
em tese, atribuições da prefeitura”, explicou o especialista em segurança pública João Trajano,que
destacou que as milícias atuam comercializando serviços de bens de
consumo, como água, transporte, que são de responsabilidade de
fiscalização do município, assim
como outros serviços privados,
como gás, internet, TV a cabo e
construção civil.

Três grupos paramilitares
L O Mapa dos grupos armados do
Rio de Janeiro aponta que a maior
parte dos milicianos age na Zona
Oeste. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que ainda aponta a atuação de um grupo
paramilitar na Zona Norte.Até 25
de novembro,o Disque-Denúncia
recebeu 3.689 queixas relacionadas à atuação de milícias na capital.
De acordo com a Delegacia de
Repressão às Ações Criminosas
Organizadas, a maior quadrilha

de milicianos é a comandada por
Wellington da Silva Braga,o Ecko.
O bando age em vários bairros da
Zona Oeste,principalmente Santa
Cruz e Campo Grande.
Segundo a Polícia Civil, outro
líder de milícia é Edmilson Gomes
Menezes,o Macaquinho,que controla a região de Jacarepaguá. O
terceiro maior bando atua na Zona Norte, em Pilares, comandado
por Marcos Antônio Figueiredo
Martins, o Marquinhos Catiri.
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GERAL
L SAÚDE PÚBLICA

O drama dos pacientes
UPAs lotadas, sem distanciamento e longa espera por atendimento
REGINALDO PIMENTA

orador do Complexo
da Maré, Marcos de Jesus caiu da escada no
domingo e foi levado por amigos
para a UPA da Penha. Já Simone
Silva,que é moradora da Penha,levou o filho, com dor de garganta e
falta de ar,para a UPA do Complexo do Alemão. A rotina do carioca que depende da saúde pública é
peregrinar por bairros até encontrar atendimento adequado.
Marcos caiu em casa, enquanto limpava a laje. Foi levado para
o Hospital Estadual Getúlio Vargas,na Penha,e,sem atendimento,
foi encaminhado para a UPA do
bairro.O pedreiro esperou mais de
cinco horas para ser atendido.“Ele
chegou inconsciente.Era urgente.
Fomos para o GetúlioVargas e nos
mandaram para cá. Chegamos
aqui às 6h. São 11h e ele ainda não
foi atendido. Isso é uma covardia”,
lamentou o amigo Luiz Carlos.
Na UPA da Penha, mais de 30
pessoas aguardavam atendimento
sem distanciamento na sala de espera.Algumas sentavam no chão,
como foi o caso do irmão de Nilzete Maciel, Seu José, de 67 anos.
“Ele tinha sintomas que pareciam
pneumonia, mas foi diagnosticado com coronavírus.Viemos aqui
há 15 dias. Chegamos às 11h e fomos sair quase às 3h da manhã do

M

outro dia. Meu irmão precisou
sentar no chão. Um absurdo, fiquei revoltada. O povo todo deitado no chão, um atrás do outro,
uma situação horrível”, disse ela.
Sabendo do caos na unidade do
bairro,Simone e o filho Maurício,
de 21 anos, moradores da Penha,
foram direto na UPA do Alemão,
que também estava cheia, com
média de espera de duas horas para cada paciente. Maurício sente
dores de garganta e calafrios há

‘MEU IRMÃO
PRECISOU
SENTAR NO
CHÃO. UM
ABSURDO’
dias.“Não sabemos se é Covid-19
e também sabemos que aqui não
será feito nenhum tipo de teste.Pelo jeito, ficaremos sem saber.”
Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a UPA
da Penha tem seis médicos e “que
não se justifica esse fluxo migratório de pacientes”que procuram
atendimento em outros bairros,
“tendo em vista a abertura e funcionamento das unidades”.

UPA da Penha: mais de 30 pessoas aguardavam atendimento na sala de espera sem distanciamento

Covid: taxa de ocupação de leitos de UTI é de 93%
Com relação ao tratamento
de Covid-19, a taxa de ocupação da rede estadual está em
62% em leitos de enfermaria e 80% em leitos de UTI.
“No total, na rede pública,
364 suspeitos ou confirmados de coronavírus aguardam
transferência para leitos de internação, sendo 133 para enfermaria e 231 para UTI, que
podem ser regulados para di-

L

ferentes redes, seja ela municipal, estadual ou federal”, informou a pasta em nota.
No município, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS, que inclui
unidades municipais, estaduais
e federais, é de 93%. Já a taxa
de ocupação nos leitos de enfermaria é de 77%. Em nota, a
Secretaria Municipal de Saúde informou: “Nas unidades

da rede municipal, há 582 pacientes internados, sendo 273
em UTI. A rede SUS na capital
tem 1.167 pessoas internadas
em leitos especializados, sendo 548 em UTI”.
A pasta disse ainda que,
no momento, “259 pessoas
aguardam transferência para
leitos na capital e na Baixada
Fluminense, sendo 164 para
leitos de UTI Covid”.
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GERAL
L INCÊNDIO NA ZONA NORTE

L PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO

Prédio da Gama
Filho pega fogo

BRT: paralisação
de motoristas

Edifício está abandonado desde 2014 em Piedade
REPRODUÇÃO/WHATSAPP

U

m incêndio atingiu o
antigo prédio da Universidade Gama Filho,
no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio, na tarde de
ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das
13h35. Agentes do 2º GBM
do Méier trabalharam no local para conter o fogo. As chamas foram controladas e não
houve vítimas.
Os militares fizeram o rescaldo do incêndio. Um vídeo
de um usuário do Twitter mostra as chamas atingindo a parte superior do prédio. Outras
imagens, postadas no Facebook, mostram as chamas no
térreo do edifício. Assista aos
vídeos:
Segundo os Bombeiros, ainda não há informações sobre
a causa do incêndio. O MEIA
HORA procurou a Cedae para
esclarecer sobre a suposta falta de água no local. A empresa
esteve no local e constatou que
não há desabastecimento.
A Universidade Gama Fi-

Antigo prédio da Universidade Gama Filho pega fogo na Zona Norte

lho fechou as portas em 2014,
após declarar falência, e o prédio está, desde então, abandonado em Piedade. Na época,
moradores relataram aumento
de assaltos no local, invasão de
jovens de comunidade e abandono total do prédio.

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

“Triste fim da Gama Filho,
abandonada, depredada, entregue a moradores de rua, e
pegou fogo. Se tivéssemos um
governo preocupado com educação, teria tentado retomar essa instituição”, desabafou um
internauta no Twitter.

Corredores Transoeste, Transcarioca
e Transolímpica foram afetados

O

BRT Rio parou de circular na tarde de ontem
após alguns motoristas
anunciarem paralisação. A decisão foi tomada após o consórcio
informar o parcelamento do 13º
salário. De acordo com eles, os
serviços foram afetados em seus
três corredores — Transoeste,
Transcarioca e Transolímpica. “O movimento acarretou irregularidades nos intervalos, inviabilizando a operação em todo
o sistema”, informou o BRT.
Nas redes sociais, muitos passageiros reclamaram da demora do serviço e sobre a paralisação. “Tem que parar mesmo, o
BRT não dá condições de trabalho aos seus funcionários e
muito menos consegue atender
a demanda da população”, disse
uma usuária.
“Fiquei presa na Alvorada e
por fim peguei um Uber, mas
quem não tem dinheiro, como
faz?”, comentou outra. “Não
está funcionando nenhuma
delas. Fiquei presa 1:30 nesse
calor dentro da estação”, indignou-se mais um.

REPRODUÇÃO TWITTER

BRT interrompeu a circulação

Confira trecho da nota do
BRT Rio sobre a necessidade
desse parcelamento:“Hoje (Ontem) foram depositados 20%. O
posicionamento sobre o saldo
remanescente será informado
em 15 dias, em função das negociações sindicais. Uma assembleia geral extraordinária com a
categoria será realizada nesta
quarta-feira, dia 2, para deliberar sobre a questão”.

da

Vaga

Emprego para níveis fundamental, médio e superior
A Prefeitura do Rio, através da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Emprego e Inovação,
abriu 420 vagas de emprego para
os níveis fundamental (incompleto e completo) e médio, além de
oportunidades para pessoas com
deficiência.Entre os cargos dispo-

níveis estão os de motorista, fiscal
de salão, empacotador, técnico de
monitoramento,assistente administrativo, assistente operacional,
locutor,auxiliar de produção,vendedor interno,vendedor de calçados,prevenção de perdas e auxiliar
de loja. Quem tiver interesse deve

enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Já para as
vagas destinadas a pessoas com
deficiência, os candidatos devem
encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com.
Já a Americanas seleciona profissionais para o Programa de Su-

pervisor do Varejo na capital (https://lasa.gupy.io/jobs/510070)
e em cidades como Duque de
Caxias (https://lasa.gupy.io/
jobs/510325),Niterói (https://lasa.
gupy.io/jobs/511696), Mesquita
(https://supervisordovarejolasa.
gupy.io/jobs/577895), Nilópolis

(https://supervisordovarejolasa.
gupy.io/jobs/577795) e Belford
Roxo (https://supervisordovarejolasa.gupy.io/jobs/578217). Para concorrer,os candidatos devem
ter ensino superior completo com
até dois anos de formação. O processo seletivo é 100% online.
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GERAL
L IMPOSTORES

L CRIME NA BAIXADA
DIVULGAÇÃO

Cabo eleitoral
é assassinado
Leo Vieira lamentou a morte e
criticou o prefeito reeleito Dr. João
OspresosassaltaramlojanoParqueShoppingSulacapeestavamcomamochilacheiadecelulareserelógios

Vida imita o jogo
Trio é preso após entrar na loja pelo duto de ar
oliciais civis da 21ª DP
(Bonsucesso) prenderam
três homens responsáveis
por assaltos em lojas de celulares
e relógios dentro do Parque Shopping Sulacap, na Zona Oeste do
Rio.De acordo com investigações,
eles conseguiram entrar no estabelecimento passando pelo duto
de ventilação.
Tiago Gonçalves dos Santos e
os irmãos Yan de Souza de Jesus e
Iure de Souza Lima e foram detidos em flagrante dentro de BRT,
na estação Parque Olímpico.

P

Segundo a Polícia Civil,eles haviam acabado de assaltar uma loja
e foram monitorados.O trio estava com uma mochila repleta de celulares e relógios.
Em depoimento, os três, que
são do estado de Goiás, confessaram o crime do furto. Eles disseram que estavam hospedados em
uma casa na Rocinha,na Zona Sul.
Em consulta aos casos ocorridos no Rio de Janeiro, constatouse que Yan já havia sido preso em
flagrante em novembro de 2019,
após o furto de uma loja de celu-

lares no shopping Nova América,
em Del Castilho, Zona Norte do
Rio. Já Iure possui duas anotações
pelos crimes de corrupção de menor e furtos, fatos cometidos em
shoppings centers dos bairros de
São Conrado e Leblon, nos anos
de 2016 e 2017.
A notícia rendeu piadas entre
internautas que lembraram o game online Among Us, no qual o
impostor de uma nave tenta eliminar os outros tripulantes, com
a vantagem de se locomover pelos
dutos de ventilação.

L SÃO JOÃO DE MERITI

Maria Eduarda estava internada após explosão de gás

M

U

áudios e prints que circularam
nos últimos dias mostraram. O
adversário apelou para o abuso
do poder econômico. Do poder político. Apelou para a ditadura do medo. Pessoas foram
impedidas de fazer campanha
para mim. Coagidas a não votar em 20. Um cabo eleitoral do
vereador eleito Giovani Ratinho Jr. foi assassinado porque
fazia campanha para mim, numa área dominada pelo tráfico.
Tráfico que, como eu disse, está
de mãos dadas com o atual prefeito”, afirmou ele.
A Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A perícia foi feita e
policiais realizam diligências para identificar a autoria do crime e
esclarecer o caso.
A assessoria do prefeito Dr.
João foi procurada, mas até o
momento não se pronunciou
sobre as acusações.

RAPIDINHAS...

Morre criança de 5 anos
orreu a menina de 5 anos
que foi vítima,junto com
a sua família, de uma explosão de gás em casa, no último dia 25, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Maria
Eduarda Gomes da Silva sofreu
uma parada cardiorrespiratória e
foi a óbito no domingo às 14h10,
informa a Prefeitura de Duque de
Caxias, também na Baixada.

m cabo eleitoral do candidato à prefeitura de
São João de Meriti, Leo
Vieira (PSC), foi assassinado
na noite de domingo, na Rua
José Cabral, no centro do município. Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São
João de Meriti) e o Corpo de
Bombeiros foram acionados e
no local um homem foi encontrado baleado.
O homem, identificado como César de Souza, de 44 anos,
foi levado para o Hospital Municipal de São João de Meriti. Em nota, a prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, informou que César
já chegou morto na unidade
hospitalar. Em nota, Leo Vieira lamentou a morte do cabo
eleitoral e criticou o prefeito
reeleito Dr. João.
“O adversário fez acordo
com o tráfico, como diversos

Maria Eduarda foi uma das
quatro vítimas no acidente, sofrendo queimadura de 2º grau em
55% do corpo.Desde sua internação no CTI Pediátrico do Hospital
Adão Pereira Nunes, o seu estado
de saúde era gravíssimo e respirava
com ajuda de aparelhos.
Os demais pacientes, membros da mesma família, são:
Jorge Alexandre Gomes da

Silva, 8 anos (45% do corpo
queimado e respirando em ar
ambiente no CTI Pediátrico),
Jorge Luís Pereira da Silva, 60
anos (estado grave no CTI, respirando por aparelhos, com sedação e medicamentos analgésicos), e Jéssica Gomes da Silva,
25 anos (respirando por aparelhos no CTI, sedada com medicamentos para dor).

PM: prisão
preventiva

Cidade dos
Meninos

L Como forma de garantir
a ordem pública e a aplicação da lei penal, o Tribunal
de Justiça converteu a prisão em flagrante do policial
militar Janitom Celso Rosa
Amorim, de 39 anos, para
preventiva após ter matado
a namorada Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de
31 anos, em Valença, no Sul
Fluminense, na sexta-feira,
com tiro na boca.

L Um casal foi encontrado
morto na manhã de ontem, na Cidade dos Meninos. Policiais militares
do 15ºBPM (Duque de
Caxias) foram verificar a
ocorrência e encontraram
as duas vítimas já em óbito.
A área foi isolada e a perícia acionada. A Delegacia
de Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF) investiga o caso.
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Pela vaga e pela grana
Mengão encara o Racing hoje no Maraca para ir às quartas de final da Liberta

O

Flamengo recebe o Racing hoje, no Maracanã,
às 21h30, pela partida
de volta das oitavas de final da
Libertadores. A vaga para as
quartas de final da competição
significará mais que um passo
dado na busca pelo título. A
parte financeira do clube para a temporada 2021 também
está em jogo, pois a classificação deve ter impacto direto no
investimento do futebol para o
próximo ano.
O orçamento previsto para
2020 já foi afetado com a pandemia do novo coronavírus:
a perda de receita de cerca de
R$ 200 milhões pela falta de
bilheteria, de sócio-torcedor
e de direitos de televisão, que
foram deslocados para o próximo ano.
Porém, durante a pandemia, o Flamengo fez uma readequação dos valores. Nesse “novo orçamento”, previa
chegar às semifinais da Copa
do Brasil, ou seja, deixou de
ganhar R$ 7 milhões previstos
após a eliminação para o São
Paulo. Para piorar, o clube ainda imaginava a volta de público
neste ano, apostando que entrariam mais R$ 9 milhões.

Pedro melhora,
mas Gabigol...

DIRETORIA
APOSTOU EM
CHEGAR PELO
MENOS ATÉ A
SEMIFINAL
entrou em acordo com o extreinador Domènec Torrent,
que exige multa em torno de
R$ 11,4 milhões para assinar a
rescisão contratual.
Para completar o drama,
o Flamengo precisa realizar
a compra do atacante Pedro,
emprestado pela Fiorentina,
da Itália, até 31 de dezembro,
avaliada em 14 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões).

FLAMENGO

RACING

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís;
Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro
e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro
(Vitinho). Técnico: Rogério Ceni.

Arias, Domínguez, Sigali, Nery (Melgarejo); Matías Rojas, Leonel Miranda
(Augusto Solari) e Fértoli; Reniero e
Cvitanich (Lisandro López). Técnico:
Sebástian Beccacece.

Local: Maracanã
Árbitro: Roberto Tobar (Chile)
Assistentes: Christian Schiemann e
Claudio Urrutia (Chile)
Horário: 21h30
TV: SBT e Fox Sports

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Diante das circunstâncias,
a meta na Libertadores se tornou mais importante: chegar à semifinal. Se conseguir, o
Flamengo acumulará US$ 3,5
milhões (cerca de R$ 18,7 milhões) com premiação.
A diretoria rubro-negra ainda tem compromissos financeiros que precisam ser resolvidos antes do fim de 2020. O
clube, por exemplo, ainda não

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: José Carlos Araújo
Comentarista: Washington Rodrigues

Rodrigo Caio treinou com o grupo e deve retornar à equipe hoje

L O Flamengo ainda vive a expectativa de poder contar com
titulares importantes para a
decisão contra o Racing. No
último treino antes do jogo,
Rodrigo Caio, recuperado de
lesão muscular na panturrilha
direita, participou de toda atividade com o grupo e aumentou suas chances de retornar à
equipe. Assim como o zagueiro, o atacante Pedro também
treinou com os companheiros
e mostrou estar bem após lesão muscular, podendo ser opção, já que o artilheiro Gabigol segue em tratamento para
se recuperar de desequilíbrio
muscular, trabalhou separadamente e deve ficar fora, assim
como o meia Diego.
Com o 1 a 1 na Argentina, o
Rubro-Negro pode até empatar em 0 a 0 hoje que conquista
a vaga às quartas de final da Libertadores. Em caso de novo 1
a 1, a decisão irá para os pênaltis. Já o Racing se classifica se
empatar por dois ou mais gols.
Quem vencer passa.

La Bombonera favorita para a final de 2021
L A direção da Conmebol começará nos próximos dias suas
visitas para definir as cidades
que receberão as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2021 a 2023. La Bombonera, que já aparecia entre os
candidatos a ser palco da decisão do ano que vem, ganhou
força em virtude da morte de

Diego Maradona. A informação é do site UOL.
A perda do ídolo argentino
fez com que o estádio do Boca
Juniors fosse promovido a favorito pela Conmebol. A ideia
da entidade é usar toda a semana que antecede a final da
Libertadores de 2021 para homenagear Maradona, já que a

decisão está marcada para novembro, quando a morte do
ídolo fará um ano.
Ao todo, cinco estádios brasileiros se candidataram a receber as finais das competições. O Maracanã, sede deste
ano, aparece novamente para
a Libertadores de 2022 e 2023 e
para a Sul-Americana de 2021.
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L ALGUÉM ANOTOU A PLACA?

Atropelado na Colina
O Vasco, que nunca tinha perdido dentro de sua casa para o Ceará, foi jantado: 4 a 1
ma tristeza. Assim, de
maneira resumida e até
certo ponto educada, foi
a atuação do Vasco na derrota
vergonhosa para o Ceará (4 a
1), na noite de ontem, em São
Januário, pela 23ª rodada do
Campeonato Brasileiro. Os gols
do Vozão, que nunca tinha vencido na Colina, foram marcados
por Pedro Naressi, Cléber Saulo
e Vina. Ribamar, substituto de
Germán Cano vetado após ter
contraído a Covid-19, descontou, de pênalti.
O resultado manteve o Cruzmaltino na zona de rebaixamento:
17ª colocação, com 24 pontos. O
time volta a campo na quinta-feira,mais uma vez na Colina,contra
o Defensa y Justicia, da Argentina,
jogo de volta das oitavas de final da
Copa Sul-Americana.Como o gol
fora de casa é critério de desempate, o empate sem gols classifica o
Gigante da Colina. Outro 1 a 1 é
pênalti.Pelo Brasileiro,oVasco visita o Grêmio, domingo, no Sul.

DANIEL CASTELO BRANCO

U

Primeiro tempo sofrível
Sem organização, pobre e
desligado, o Vasco foi dominado
pelo Ceará, que começou com o
pé afundado no acelerador. O esquema de ontem deixou os três
zagueiros expostos. Os erros individuais também contribuíram
para a vantagem dos visitantes,
VASCO

1

Lucão; Graça (Tiago Reis), Castan e Miranda; Léo Matos (Cayo Tenório),Andrey, Léo
Gil (Benítez) e Neto Borges, Carlinhos (Juninho) e Gustavo Torres; Ribamar (Catatau).
Técnico: Alexandre Grasseli (auxiliar)

Leven pode
segurar Pinto

O atacante Ribamar, substituto de Cano, correu muito, mas não teve vida fácil no jogo de ontem

que com 25 minutos já venciam
por 2 a 0. E o estrago poderia ter
sido ainda maior.
‘Vergonha na cara’
Desfeita a armação com três
defensores, o Vasco cresceu. Aos
17, Ribamar sofreu pênalti, ele
mesmo converteu dois minutos
depois e a equipe acordou. A enCEARÁ

4

Richard; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus
e Bruno Pacheco (Alysson); Fabinho, Pedro
Naressi, Lima (Leandro Carvalho) e Vina
(Wescley); Cléber (Saulo Mineiro) e Léo Chú
(Kelvyn). Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio São Januário (RJ) Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)
Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)
Gols: 1º tempo: Pedro Naressi, aos 3, e Cléber, aos 25. 2º tempo: Ribamar, aos
19, de pênalti, Saulo Mineiro, aos 33, e Vina, aos 44, de pênalti
Cartões amarelos: Léo Gil, Fellipe Bastos (no banco), Andrey e Luiz Otávio

trada de Benítez, recuperado da
Covid-19, parecia que traria lucidez, mas a falta de ritmo o prejudicou. Reorganizado, o Ceará fechou o caixão com Saulo Mineiro,
aos 33, e Vina, de pênalti, aos 44.
Na saída, o volante Andrey
desabafou. “Jogo para esquecer,
a gente tem que tomar vergonha
na cara. Vasco é muito grande.

Perder de 4 a 1 em casa... Tem
que sangrar. Quem veste a camisa tem que dar a alma, correr
e dar o coração. Temos que botar a cabeça no travesseiro e saber
que não tá certo perder de 4 a 1.
Agora é perder. Foi um resultado pífio. Agora é pensar na Sul
-Americana. É dormir sofrendo
por essa derrota feia em casa”.

L Eleito presidente do Vasco na votação presencial realizada em 7 de
novembro, em São Januário, Leven Siano deu a entender que o
técnico Ricardo Sá Pinto continuará à frente da equipe para 2021.
O advogado ainda aguarda uma
decisão da Justiça, uma vez que,
uma semana depois, Jorge Salgado foi eleito na votação online, na
sede do Calabouço, na Zona Sul.
Em entrevista ao site português
Desporto ao Minuto, de Portugal, Leven deixou claro que não
pretende fazer uma limpa no
clube. “O Sá Pinto, em princípio, é treinador do Vasco e continuará a ser, a menos que se
apresente alguma circunstância diferente. Não queremos fazer uma caça às bruxas, queremos dar material e capacidade
de trabalho a todos”, destacou.
Leven também avaliou o desempenho de Sá Pinto no comando do Gigante da Colina.
“Dentro das obstáculos que ele
tem enfrentado, fruto das dificuldades financeiras do Vasco, com
um plantel que ainda necessita
de reforços, faz um bom trabalho. Dentro das dificuldades, tem
apresentado um bom trabalho”.

ATUAÇÕES

VASCO
DEU PRO GASTO

BOLA MURCHA

PERNA DE PAU

Andrey, Ribamar e
Benítez

Lucão, Graça,Torres, Léo
Matos, Cayo Tenório,
Juninho e Catatau

Castan, Tiago Reis,
Miranda, Neto Borges,
Léo Gil e Carlinhos

TÉCNICO

O ADVERSÁRIO

ARBITRAGEM

Vacilou ao armar
o Vasco com três
zagueiros

Partida praticamente perfeita
da equipe comandada por Guto
Ferreira

Errou ao não marcar falta de
Lima em Gustavo Torres no início
da jogada do terceiro gol
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L CHEIO DE DESFALQUES

CLUBES

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

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

37

23

10

7

6

33

22

11

4º INTERNACIONAL

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
5º PALMEIRAS

37

22

10

7

5

31

21

10

6º SANTOS

37

23

10

7

6

34

27

7

28

20

8

ZONA DA SUL-AMERICANA
37

7º GRÊMIO

22

9

10

3

8º FLUMINENSE

36

23

10

6

7

31

25

6

9º FORTALEZA

29

23

7

8

8

23

21

2

10º CEARÁ

29

23

7

8

8

32

34

-2

11º CORINTHIANS

29

23

7

8

8

25

29

-4

12º ATHLETICO-PR

28

23

8

4

11

19

24

-5

ZONA NEUTRA
13º BAHIA

28

23

8

4

11

29

37

-8

14º ATLÉTICO-GO

28

23

6

10

7

20

27

-7

15º BRAGANTINO

27

23

6

9

8

29

28

1

16º SPORT

25

23

7

4

12

21

33

-12

ZONA DE REBAIXAMENTO

O capitão Nenê recebe a marcação do volante Raul, ex-Vasco, na partida disputada no Maracanã

Tropeço em casa
Flu cria pouco, empata e segue fora do G-6

A

reconquista de um lugar do
G-4 do Brasileirão dependia do esforço do próprio
Fluminense. Os nove desfalques,
sendo que oito com o diagnóstico positivo para o novo coronavírus, dificultaram, e muito, a missão diante do Red Bull Bragantino.
Lento, previsível e pouco criativo,
o Tricolor decepcionou o torcedor,
via tv por assinatura,rádio ou tempo real pela internet, no sonolento empate em 0 a 0 na noite de ontem, no Maracanã.
Na ausência de titulares como
Muriel,Danillo Barcelos,Hudson,
Yuri e Fred,que se recupera de entorse no tornozelo, Odair Hellmann recorreu a Xerém. Coube
a Nenê, o mais velho jogador do
elenco, com 39 anos, guiar nomes
como André, Martinelli e Marcos
Paulo em campo. A semana livre
para trabalhar,no entanto,não foi
suficiente para o treinador acelerar a adaptação depois das muitas
mudanças promovidas.

FLUMINENSE

0

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Ferraz e Julião;André, Martinelli (Nascimento)
e Nenê (Felippe Cardoso); Lucca (Caio
Paulista),Wellington Silva (Luiz Henrique) e
Marcos Paulo (Ganso). Técnico: Odair

RB BRAGANTINO

0

Cleiton;Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan
Cândido (Edimar); Raul, Lucas Evangelista
e Claudinho (Vitinho);Artur (Cuello), Helinho (Bruno Tubarão) e Ytalo (Hurtado).
Técnico: Maurício Barbieri

17º VASCO

24

22

18º CORITIBA

20

23

19º BOTAFOGO

20

22

20º GOIÁS

16

22

3

24

31

-7

5

5

13

20

32

-12

3

11

8

22

29

-7

7

12

24

37

-13

25/11

AMANHÃ

ATLÉTICO-MG 2 X 1 BOTAFOGO
CORITIBA 0 X 1 CORINTHIANS

26/11
FORTALEZA 1 X 1 GOIÁS

28/11
SANTOS 4 X 2 SPORT
BAHIA 1 X 3 SÃO PAULO
ATLÉTICO-GO 0 X 0 INTERNACIONAL

VASCO 1 X 4 CEARÁ

minense teve mais a bola nos
pés, mas faltou agressividade.
Apesar do controle da ações,
Marcos Felipe, atento, fez boa
defesa no chute de Claudinho,
uma das raras chances de gol ao
longo dos 90 minutos. Com o
frustrante resultado, o Fluminense caiu para o oitavo lugar
e, na revanche, desperdiçou a
chance de devolver a derrota,
por 2 a 1, sofrida em Bragança Paulista, no primeiro turno.
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24ª RODADA

ONTEM

A lentidão na saída de bola, com Lucca e Wellington Silva
abertos pelos lados, facilitaram a
marcação da equipe paulista, que
esbanjava mobilidade e boas trocas de passe com Claudinho, Arthur e Helinho. Faltou traduzir
em chances reais, o domínio com
a bola nos pés.
Nenê até que tentou.Pelo meio,
pelas pontas, na bola parada, mas
não estava numa noite inspirada.
Depois do intervalo, o Flu-

6

23ª RODADA

PALMEIRAS 3 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Maracanã
Juiz: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)
Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)
Cartões amarelos: Matheus Ferraz, Martinelli, Luan Cândido, Helinho e Cuello

6

FORTALEZA

X

CORINTHIANS 21H30

SÁBADO
BOTAFOGO

X

FLAMENGO

17H

FLUMINENSE

X

ATHLETICO-PR

19H

BAHIA

X

CEARÁ

19H

CORITIBA

X

BRAGANTINO

21H

SANTOS

X

PALMEIRAS

16H

GRÊMIO

X

VASCO

16H

ATLÉTICO-MG

X

INTERNACIONAL 18H15

SÃO PAULO

X

SPORT

DOMINGO

20H30

SEGUNDA-FEIRA
ATLÉTICO-GO

X

GOIÁS

20H

SÃO PAULO

19H

FLUMINENSE 0 X 0 BRAGANTINO

6ª RODADA

1ª RODADA

ONTEM

QUINTA-FEIRA

GRÊMIO 2 X 1 GOIÁS

GOIÁS

X

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)
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ESPORTES
L QUE AZAR!

Barroca testa positivo
Técnico é afastado com Covid-19 e auxiliares assumem treinos para o clássico
VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Botafogo confirmou
ontem o diagnóstico
positivo de Eduardo
Barroca para o novo coronavírus. O treinador portanto, não
estará à beira do gramado em
sua reestreia contra o Flamengo, no próximo sábado, às 17h,
no Nilton Santos. Em nota oficial, o clube informou que os
auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio assumem a preparação para o clássico.
“O Botafogo de Futebol e
Regatas informa, através do seu
Departamento Médico, que o
técnico Eduardo Barroca testou positivo para a covid-19.
Barroca está com sintomas leves e passa bem. Os auxiliares
Felipe Lucena e Lucio Flavio
comandam a equipe nos treinos da semana”, diz a nota do
oficial do clube.
Recém-contratado, Barroca se queixou de um quadro gripal e passa bem, mas
iniciou o protocolo de isolamento social. Aposta para
o lugar do argentino Ramón
Díaz, que, em recuperação de
uma cirurgia para a retirada
de um nódulo na garganta, foi
demitido antes mesmo de estrear, Barroca volta a General
Severiano pouco mais de um
ano depois de ter sido dispensado com a missão de garantir a permanência na Série A.
Seguindo à risca a frase “há
coisas que só acontecem com o
Botafogo”, Barroca ficará afastado pelo menos até 10 de dezembro. E Ramón Díaz foi demitido porque não poderia
comandar os treinos a partir
do dia 7, como acertado com
a diretoria do Fogão.
Para a partida de sábado, Felipe Lucena é o nome mais provável para comandar a equipe
à beira do campo.

O

Renan lembra
fuga em 2009
L O Botafogo vive situação
complicada, com crise financeira, além da zona de rebaixamento. Em 2009, o Alvinegro
viveu dias parecidos. No elenco daquela época, o goleiro Renan, hoje no Ludogorets-BUL,
relembrou o período difícil e
mostrou o caminho para o Fogão se recuperar.
“A situação não era nada
boa, mas o elenco era muito
bom e comprometido. A gente se fechou e assim os resultados vieram e conseguimos
nos livrar da queda, passando
por todas as dificuldades. É isso que eu espero que aconteça
nesse ano e vou ficar na torcida”, afirmou o goleiro Renan.

Sem público,
prejuízo certo
A falta de público no Campeonato Brasileiro, por causa
da pandemia de Covid-19, já
causou prejuízo de mais de R$
16 milhões aos clubes. O levantamento foi feito pelo portal
UOL e leva em conta os gastos
com os jogos. Com o Nilton
Santos, o Botafogo, em grave
crise financeira, é o quarto com
mais prejuízo do Brasileirão,
totalizando R$ 1.119.504,12
até agora. O Glorioso está
atrás apenas de Atlético-MG
(R$ 1.126.614,99), Fluminense
(R$ 2.050.665,11) e Flamengo
(R$ 2.066.403,65). Os dois rivais cariocas têm média de R$
190 mil de gasto por partida até
o momento.
L

Diagnosticado com Covid-19, o treinador Eduardo Barroca teve a reestreia pelo Botafogo adiada
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ESPORTES
L MARADONA

Coração
tinha
sequelas
Ídolo morreu
com uma parada
cardiorrespiratória
pós se apresentar de forma espontânea ao Ministério Público argentino, o neurocirurgião Leopoldo
Luque, um dos últimos médicos a tratar Diego Maradona,
falou que o coração do ídolo
tinha sequelas.
“Mas a cirurgia (na cabeça) pôde ser feita. Os problemas cardiológicos eram típicos dos antecedentes (drogas
e alcoolismo), não era nada
alarmante”, disse o médico, de
acordo com o jornal Clarín. Ele
afirmou que Maradona estava
“triste e com abstinência”.
A imprensa argentina divulgou ontem um áudio que seria
o último de Maradona em vida. Na mensagem, o craque pede a Mario Baudry, marido de
sua ex-mulher Verónica Ojeda,
que cuide de seu filho mais novo: Diego Fernando, de 7 anos.
Por outro lado, o advogado
de uma das enfermeiras que
atendeu Maradona disse que o
ídolo sofreu uma queda e um
golpe na cabeça recentemente,
mas não foi tratado.

A

RAPIDINHAS...

Brasil de volta à Fórmula 1
O Brasil voltará a ter um
piloto no grid de largada da Fórmula 1, ainda que
por apenas uma corrida. A
equipe Haas confirmou ontem que Pietro Fittipaldi vai
substituir o francês Romain
Grosjean, que sofreu grave
L

acidente no domingo.
L Será a estreia do neto do bicampeão Emerson Fittipaldi.
Pietro, de 24 anos, participará do GP de Sakhir, no mesmo circuito do GP do Bahrein, e será o 31º brasileiro a
largar na Fórmula 1.

Holyfield pode lutar com Tyson
A volta de Mike Tyson aos
ringues pode render o terceiro combate com Evander
Holyfield. Histórico adversário que nocauteou o lendário e polêmico boxeador
na disputa do cinturão mundial dos peso-pesados, em
L

1996, e que teve um pedaço da orelha arrancado com
uma mordida na revanche,
Holyfield, de 58 anos, estaria pedindo U$ 25 milhões
(cerca de R$ 132 milhões). A
informação é do jornal britânico The Independent.

14
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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

Ressaca no Galo após noitada
Após o atacante Marrony e o
meia Dylan Borrero terem sido cobrados por uma torcida
organizada do Atlético-MG
após comparecerem a uma
balada, o meia Allan, ex-Fluminense, e o atacante Vargas
também apareceram em imagens curtindo um evento no
fim de semana, em Nova Lima
(MG). Recentemente, o Galo

teve um surto de Covid-19,
que afetou diversos jogadores
e membros da comissão técnica. Allan e Vargas faziam parte
do grupo que contraiu a doença e ficaram afastados do clube
por cerca de dez dias. No início
de novembro, o técnico Jorge
Sampaoli e membros de sua
comissão curtiram uma festa
que irritou a diretoria do Galo.

L CAVANI, do Manchester
United, pode ser suspenso por até três jogos pelo
uso de um termo racista
nas redes sociais. O uruguaio agradeceu os elogios de um seguidor com a
seguinte expressão “Obrigado, negrito”. E apagou
minutos depois.

L RENATO GAÚCHO se tornou ontem, contra o
Goiás, em Porto Alegre, o
treinador que mais vezes
dirigiu o Grêmio na história, com 384 partidas,
uma a mais que Oswaldo
Rolla, o Foguinho. O técnico está em sua terceira
passagem pelo clube.

L

SABRINA FERREIRA quebrou tudo no reality show ‘A Casa das Pi-

mentinhas’, produzido em parceria com a ‘Sexy’, e foi parar nas
páginas da revista. “No ensaio estou meiga e abusada, é uma mistura de menina e mulher. O resultado ficou incrível e bem provocante. Teve pegada, tesão e muita ousadia”, avisou a beldade.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

Terça-feira, 1.12.2020
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BRUXO CIPRIANO
Resolva Rápido/ Definitivamente sua vida amorosa! Feitiços, Bruxarias, Voodus! Amor
aos seus pés! Outros Fins. Garantia! Pagamento após resultado! 3589-4335/ 96413-7691
MAGIA NEGRA

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

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

ARARUAMA

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

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

R$80.000

Um quarto sala cozinha banheiro condições de ampliar terreno
com 12 x 30 todo murado ótimo
local aceito carro T.22 992266775.

SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS
450m2 com RGI, Licença Ambiental, Projeto aprovado na
PMS. Partir R$297,00 mensais
(+pequena entrada facilitada)
. "RJ-106/ Km.56". Próximo
praias, lagoas, cachoeiras.
Torne-se "Parceiro" !! Indique
e Ganhe!! Visitas sábado/ domingo. Tels.(21)3607-0707/ (21)
98513-2155 (WhatsApp). Cj.
4967-0.
www.segimoveis.co
m.br

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

MECÂNICO

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

V/TEXTO

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

T.99161-9013

ANINHA CENTRO
AREIA

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
Aceitamos cartões 3x sem juros!
Lage pré Fabricada/ Piso de concreto polido. 12 X cartões: Atendemos todo RJ. Aceitamos PicPay.
Tels.:97007.5050/ 96403-1836/
97006- 6176. WhatsApp

T.99807-6691

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

ADMITE-SE URGENTE
Moças maiores, mesmo sem experiência, para Termas na Baixada, casa com muitos clientes.
Ambiente discreto. Início imediato. T.99329-3204/ whatsapp

Apartamento climatizado/ discretíssimo, Sabrina loirinha, Fernanda branquinha, Rebeca morena.
(2 moças por 100,00). Bebidas.
3274-8331/ 3146-5375/ (997605987-ZAP) Cartões.

CONCRETO BOMBEADO

CENTRO

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

AMIGAS CASCADURA

Em Geral. Experiência Jurídica
comprovada! Atendemos qualquer causa com eficiência e
rapidez. Ligue já! Consulta Grátis, 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, procure seus direitos, T.21 981918844 Whasapp,

ABAFA ANDRESSA

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

40 anos, morenaça, massagista
habilidosa, com várias técnicas
diversificadas. Totalmente aparelhada, carinhosa, paciente,
local discreto! Aceito cartão. T.2197314-1082
COROA RENATA

R$ 20,00 loiraça, cabelão cintura, parando trânsito, carinhosa,
atraente,
toda quentíssima,
fazendo loucuras, sozinha, ambiente discreto, liberal. WatsApp
97496-2556 Cinelândia.

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/ 984446585 zap/ 99958-0615 zap
www.sttelasehollywood.com.br

NÚBIA MASSAGEM

Mulata jambo, cheirosa, carinhosa, completa; proporcionando
massagem sueca, tailandesa
(aparelho duplo). Local discreto, luxuoso, (30,00) sozinha
T.97414-2921-whastApp. Cinelandia
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com

EM ALTA

EM BAIXA

“Mudaram minha vida
pra melhor”, disse Zé Felipe sobre a noiva e a filha.

Snoop Dog revelou que
fuma 81 baseados por dia
ao responder internauta.

L

L

LUA DE MEL NAS ILHAS MALDIVAS
FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

L Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, estão

nas Ilhas Maldivas em lua de mel. No entanto, para chegar ao local, as duas passaram por um perrengue chique. A cantora contou, em seu Instagram Stories, ontem, que elas não puderam pegar
o avião bimotor que leva os turistas, partindo de
Dubai, até o destino paradisíaco devido ao excesso de bagagem da amada. Por isso, as duas precisaram ir de barco. Na chegada ao hotel, a recepção delas foi bem divertida, com direito a música
e dança. Outra curiosidade é que um dos funcionários do local estava usando o nome da cantora
em seu crachá de identificação, como uma forma
de homenagem. O luxuoso hotel onde o casal está
hospedado tem diárias a partir de R$ 2,6 mil para
duas pessoas e R$ 17 mil para os quartos mais luxuosos, com vista para o Oceano Índico.

Claudia Leitte publicou fotos superfofas
com sua filha, Bela, de 1
ano, no Instagram, ontem. As duas combinaram os looks, que tinham
estampa de oncinha. “A
menina tá crescendo tão
rápido que, certamente,
no próximo verão, o vestido de onça não vai lhe
caber mais”, escreveu.

L

SEREIA
Isis Valverde
mostrou seu
corpão de tirar o fôlego
em fotos feitas por Vinicius
Mochizuki,
que divulgou
as imagens no
Instagram. O
ensaio foi feito
em um hotel
em Copacabana, na Zona Sul
do Rio. “Vem,
verão, Isis Valverde! Quem
gosta de calor
aí?”, escreveu
o fotógrafo na
legenda.

L

CASAMENTO
Sasha Meneghel e o
namorado, João Figueiredo, foram ao casamento do cantor gospel
Isaias Saad com Vitória
Eisfeld em uma fazenda
no interior de São Paulo, na noite de domingo. João publicou uma
foto com a amada e ao
lado dos noivos no Instagram. “Meu melhor
amigo casou e ganhei
uma irmã também. Amo
vocês”, escreveu ele.

L

‘Ele não tem
vontade de falar’
Graciele Lacerda usou seu
Instagram Stories, ontem, para contar como o noivo, Zezé
Di Camargo, está após ter perdido o pai, Seu Francisco, na
semana passada. “Ele está
bem, está tranquilo. Claro que
tem aquela angústia, aquela
falta. Ele não tem vontade de
falar e nem de fazer muita coisa, mas fora isso ele está bem.
Isso é normal e ele vai ficar um
tempo assim”, disse ela.

L

TAL MÃE,
TAL FILHA!

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 1/12/2020 · MEIA HORA

17

TELEVISÃO
L ‘MALDIVAS’
DIVULGAÇÃO

RESUMO DAS NOVELAS
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Samantha e Lica disfarçam a intimidade com a chegada
de Felipe, que percebe o clima. Anderson decide angariar dinheiro para
comprar equipamentos de produção.
K2 trama com Samira para fingir sua
gravidez. Tato e Keyla se beijam.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Duque dá para Cassiano o endereço do hotel onde Dom
Rafael está no Rio, mas aconselha o
amigo a deixar a busca por conta da
Aeronáutica. Carol aceita ajudar Veridiana a procurar a filha e sugere que ela
e seus netos gravem um vídeo.
HAJA CORAÇÃO

Manu Gavassi, Bruna Marquezine, Carol Castro, Sheron Menezzes e
Klebber Toledo estão entre os integrantes do elenco de ‘Maldivas’

Time de estrelas
em nova série
Elenco conta com Bruna Marquezine, Manu Gavassi,
Sheron Menezzes, Klebber Toledo e outros artistas
pós anunciar a contratação de Bruna Marquezine, a Netflix divulgou ontem, em seu perfil no Twitter, que
a atriz participará da série Maldivas. E não é só Marquezine que
chama atenção no elenco de estrelas da nova produção. Manu
Gavassi, Sheron Menezzes, Carol
Castro, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Samuel Melo e Romani também estão no seriado.
A nova série de dramédia
da Netflix produzida no Brasil acompanha a vida dos moradores do Condomínio Maldivas, que dá nome à obra, e é
recheada de mistério e intrigas,
mas também de muito deboche
e humor ácido. A história começa com a goiana Liz (Bruna Mar-

A

quezine) se mudando para o Rio
após sua mãe morrer em um incêndio misterioso.
Tentando buscar respostas
para a repentina morte da sua
mãe, Liz tem que se esconder do
investigador Denilson (Romani) e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Entre eles estão Milene
(Manu Gavassi), a rainha do
Maldivas, com uma vida aparentemente perfeita junto com
o marido, o cirurgião plástico
Victor Hugo (Klebber Toledo);
e Rayssa (Sheron Menezzes),
uma ex-cantora de axé convertida em empresária de sucesso,
casada com o ex-vocalista da
sua banda, Cauã (Samuel Melo). Já Kat (Carol Castro) é uma

mãezona cujo marido, Gustavo (Guilherme Winter), cumpre prisão domiciliar.
Ainda na história, estão Verônica (Natalia Klein), que destoa
das mulheres do Maldivas, e Miguel (Danilo Mesquita), o noivo
interiorano de Liz.
Piada com vazamentos
No vídeo de divulgação lançado ontem pela Netflix, que
revela o verdadeiro nome da
série e seu elenco, atores e atrizes embarcam no tom sarcástico de Maldivas para brincar
com o início das gravações e
fazer piada dos constantes vazamentos de informação, que
criaram especulações e muita
expectativa sobre a produção.

19h40. Globo:A perícia conclui que a
explosão do helicóptero onde Teodora
estava foi um acidente.Agilson estranha
a reação de Leozinho. Shirlei se emociona ao saber que Felipe encontrou
seu sapato. Bruna ameaça revelar para
Camila por que Giovanni foi preso.

AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Tobias fica insatisfeito,
mas Ramiro se mantém firme. Poderosa enfrenta Donatella. Poderosa pede
calma para Miguel. Dona Sônia avisa
que defenderá Ernani,mas,em seguida,
bisbilhota o celular dele e se surpreende.
Caio se entende com Duplex.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Bia e Binho se preparam
para passar o fim de semana com Verônica e Edgar. Carol resolve fugir com
Dani para pensar sobre o que fazer com
a assistente social. Ernestina vai à sala
de Cintia e confessa que gosta de Chico.
Mili avisa Duda que Mosca voltou.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Joyce desconfia de
Eugênio ao comentar sobre a traição
do passado de Bibi. Edinalva provoca
Abel ao mostrar fotos de Ruyzinho.Bibi
prepara sua fuga com Rubinho. O ônibus de festa de Zeca faz sucesso.Nonato
comemora o show de Elis Miranda.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(Gonçalves de Magalhães)

REGÊNCIA:
Irôko.

SAUDAÇÃO:
Irôko Kissilé! Irôko Issó.

TOURO

GÊMEOS

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

mentes de maça-verde e de
girassol, espalhe por toda
casa pedindo a Irôko paz,
equilíbrio e progresso.

SANTO ELÍGIO
Nascido na cidade de Limoges,
na França, no ano de 588, Elígio,
também conhecido pelo nome de
Elói, veio de uma família de origem
nobre e exerceu várias profissões
antes de se tornar bispo. Foi conselheiro e homem de confiança do
Rei Dagoberto II. Após a morte do
monarca, Elígio foi enviado para a
cidade de Ruão, na região da Normandia, no Norte do país, onde
exerceu a função de sacerdote. Foi
grande organizador, apóstolo cheio
de zelo, sabedoria e bondade. Sua
atividade irradiou para Flandres,
Holanda, Suécia e Dinamarca.

L Problemas não estão descartados no trabalho. Não cobre
demais dos colegas, tente ser
compreensivo. Papo envolvente na conquista. Uma conversa
fortalece a relação a dois.
Números da sorte: 20, 29 e 83.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Seu sexto sentido está afiado
e vai te ajudar a lidar com segredo ou assunto discreto que
poderá surgir na sua vida. A
carreira recebe boas energias.
A vida amorosa anda devagar.
Números da sorte: 30, 48 e 66.

Vai precisar de jogo de cintura com amigos e familiares.
Assuntos profissionais terão
apoio dos astros. Vai esbanjar
charme na conquista! Invista
mais no diálogo a dois.
Números da sorte: 22, 31 e 40.
L

No trabalho, mantenha o
olho aberto com colegas traiçoeiros para não te puxarem
o tapete. O excesso de serviço pode atrapalhar a sua vida
amorosa no dia de hoje.
Números da sorte: 32, 41 e 59.
L

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

de 23 de setembro a 22 de outubro

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro

L Não será fácil trabalhar em
equipe. Foque nas suas tarefas
domésticas. Se está em busca
de um novo amor, o dia pode
ser positivo. A dois, converse
bastante antes de agir.
Números da sorte: 78, 42 e 33.

SANTO DO DIA

L Vai contar com habilidade
para lidar com finanças, mas
não misture amizade e dinheiro. Terá momentos inesquecíveis no sexo! A paquera estará
cheia de desejo e fogo.
Números da sorte: 91, 01 e 55.

de 21 de junho a 22 de julho
L

CORES:
Branco, cinza e verde.

SIMPATIA:
Para obter sucesso, torre se-

ÁRIES
de 21 de março a 20 de abril
L Vai começar o mês com pique
para trabalhar em equipe. Cuidado com fofocas entre amigos. Pode se decepcionar com
uma conquista. Evite assuntos
delicados a dois, evite intrigas.
Números da sorte: 54, 36 e 09

MENSAGEM:
Hoje é um dia de se abrir para
novas mudanças. Hoje, tudo
que você iniciar terá grandes chances de dar certo sem
exigir muito esforço da sua
parte. Dica: não assuma responsabilidades que você não
conseguirá lidar.

ELEMENTOS:
Todos.

FRASE DO DIA
“Menos dura é a morte que a saudade.”

L Vai transformar os seus esforços em dinheiro no bolso,
coloque as contas em dia! Seus
planos de paquera podem ir
por água abaixo. O romance
talvez enfrente altos e baixos.
Números da sorte: 70, 88 e 34.

L Vai contar com excelentes
energias em reuniões, seja na
vida pessoal ou profissional.
Aposte em um bom papo na
conquista. Afaste o ciúme a
dois, confie mais no par.
Números da sorte: 62, 08 e 26.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

É melhor não confiar na sorte hoje. Tenha cautela com o
que diz. Faça um esforço para
agradar seu par. Uma paquera
dada como certa pode azedar
por causa de fofocas.
Números da sorte: 90, 18 e 63.
L

Terá vontade de rever os amigos, mas pense nos cuidados
com a saúde também, aposte
no meio virtual! Seu lado possessivo pode dar as caras no
amor, evite problemas.
Números da sorte: 10, 55 e 82.

Terá gás para correr atrás dos
seus objetivos. Devem rolar
tensões em família, tente controlar os ânimos. Um ex-amor
pode reaparecer, melhor não
reatar apenas por se sentir só.
Números da sorte: 02, 47 e 74.

— Ora, porque eu não faço
os exercícios, só frequento.

que a média da estatura brasileira é de 1,71 m e somente
um em cada 10 mil brasileiros
mede acima de 1,90 m.
Alguém comenta:
— E é justamente esse desgraçado que senta na minha
frente no cinema!

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
JEGUE
No hospício, o médico tenta
curar o louco que pensa que
é um jegue:
— Olhe para o fundo dos
meus olhos e repita depois
de mim: “Eu não sou jegue”.
— Se não é jegue, é uma égua.

O médico insiste:
— Não. Eu não sou jegue e
nada mais.
— Eu não sou jegue e nada
mais! — repete o louco.
— Nada mais não, burro!
— Eu não sou burro, sou jegue, já falei!

ACADEMIA
Dois amigos conversando e o
primeiro conta:
— Eu frequento a academia
tem mais de um ano!
O outro pergunta, assustado:
— E por que você continua
com o mesmo corpo?

ALTURA
Em uma transmissão, o locutor da rádio diz:
— No último censo realizado
pelo IBGE, ficou comprovado
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