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Micro-ônibus ficam 
sempre lotados

Usuários de drogas 
no meio da praça

Esgoto vazando 
em São Gonçalo

Furtos em praça do 
Centro de Niterói

Lama, poças e 
buracos em rua 

Funcionários 
estão sem salário

 L Há cerca de uma semana tenho 
notado que a linha 539 (Rocinha
-Leme) voltou a operar com micro
-ônibus. Esse tipo de veículo não 
atende bem a comunidade. São 
muitas as pessoas que dependem 
desse transporte e os micro-ôni-
bus não têm espaço.

 L A praça do Largo do Machado 
virou ponto de uso de drogas du-
rante finais de semana. Pessoas 
em situação de rua tomaram o lo-
cal e intimidam os moradores. An-
tigamente, as crianças brincavam 
nessa praça, mas hoje ninguém 
leva mais seus filhos.

 LTem um vazamento de esgoto 
correndo  a céu aberto na Rua Rite 
Viana, próximo ao número 124, no 
bairro Galo Branco, São Gonçalo, há 
mais de dois meses. Reclamações 
já foram feitas diversas vezes e a 
prefeitura e a Cedae não tomam 
nenhuma providência.

 L Passar pela Praça Juscelino Ku-
bitschek é um desafio. O lugar é 
um bom local para as pessoas que 
gostam de skate, mas acabou vi-
rando um ponto de assaltos. Já 
presenciei vários roubos de celu-
lares. Sempre atacam em grupo.

 L A Rua Fauna Maurício da Rocha, 
no bairro Aldeia da Prata, em Ita-
boraí, está com lama, poças de 
água suja, asfalto gasto e mui-
tos buracos. A prefeitura já foi ao 
local, mas nada fizeram ainda. 
Alguém precisa agir!

 L Funcionários da Clínica da Fa-
mília Anna Nery, no Rocha, estão 
sem salário desde outubro. Mais 
uma que vai acabar fechando por 
causa do descaso e da incompe-
tência. Como ficam os trabalha-
dores que precisam do salário?

Marcos Ferreira
Por e-mail

Anônimo
Largo do Machado

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Anônimo
Niterói

Julia Pereira
Itaboraí

Anônimo
Por e-mail
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 LTENHO 49 anos e 
sou jornaleira há nove. 
Moro em Bangu. Antes 
de ser jornaleira, fui do 
lar. Na minha profissão, 
gosto das amizades 
que conquisto. O bom 
daqui é o comércio 
variado. Aqui precisa 
melhorar a segurança. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas, gosto 
de ir à praia. Gosto de 
ler as notícias no jornal 
MEIA HORA.

ANDREA 
RODRIGUES —

Bangu

WAGNER 
SILVA DE 
SOUZA  
tem atual-
mente 35 
anos. Desa-
pareceu em 
28 de julho 
de 2007, no 
Engenho 
Novo (Zona Norte do Rio), após sair 
de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Ônibus do BRT voltaram a funcionar após paralisação de trabalhadores, lotados como sempre

DANIEL CASTELO BRANCO

Sem data para 13º
Consórcio diz que não há dia definido para segunda parcela. Operação foi normalizada 

 L TRABALHADORES DO BRT APREENSIVOS

O 
consórcio BRT Rio 
afirmou ontem que 
“ainda não há uma da-

ta definida” para o pagamen-
to da segunda parcela do 13° 
dos rodoviários. Na segunda-
feira, os motoristas protesta-
ram contra a decisão do con-
sórcio em pagar o 13º salário 
em cinco parcelas e iniciaram 
uma paralisação. Os funcioná-
rios só retornaram ao traba-
lho ontem, depois que o BRT 
Rio se comprometeu a pagar 
os 30% neste mesmo dia. 

“O pagamento está cain-
do ao longo do dia na conta 
dos colaboradores”, afirmou 
o BRT Rio. Procurado, o Sin-
dicato dos Rodoviários do Rio 
não retornou os questiona-
mentos da reportagem.

Segundo o BRT Rio, ontem, 
a operação foi normalizada 
nos três corredores (Transoes-
te, Transolímpica e Trans-
carioca). Eles garantiram o 
funcionamento sem maiores 
transtornos, principalmente 
nos horários de pico.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Transporte, 
a pasta está acompanhando a 
circulação dos serviços. “Va-
le destacar que o BRT Rio foi 

autuado pela interrupção de 
cada um dos serviços cadas-
trados na SMTR. O valor da 
multa é de R$ 1.848,62 por li-
nha que deixou de circular ao 
longo da paralisação da últi-
ma segunda-feira, 30/11”, afir-
mou a secretaria em nota.

A SMTR reforçou que é 
de responsabilidade do ope-
rador adotar medidas emer-
genciais em caso de greve ou 

paralisação, assegurando a 
operação das linhas e o aten-
dimento à população. “Ainda 
que os operadores de ônibus 
possam ter sido afetados com 
a queda na demanda durante 
a pandemia, é preciso manter 
a regularidade da operação, 
tendo em vista o caráter es-
sencial dos serviços, confor-
me a cláusula 9ª do contrato 
de concessão”, esclareceu.

 L Funcionários da empresa de 
ônibus Transportes Flores, em 
São João de Meriti, na Baixada 
Fluminense, foram demitidos 
ontem de manhã. Nas redes 
sociais, informações davam 
conta de que seriam 200 de-
missões, mas o número de dis-
pensados não foi confirmado 
pela empresa.

A Flores justificou as demis-
sões com a crise econômica 
agravada pela pandemia e con-
sequente redução do número 
de passageiros. A empresa tam-
bém informou que os trabalha-
dores demitidos poderão sacar 
o FGTS e acessar o auxílio-de-
semprego. Além disso, será for-
necida cesta básica até fevereiro 

do ano que vem.
Não é a primeira vez este ano 

que a Trasportes Flores demi-
te funcionários. Em setembro, 
a empresa dispensou 300 fun-
cionários, entre cobradores, 
motoristas e profissionais de 
manutenção e operação, com a 
mesma justificativa de queda no 
número de passageiros.

Transportes Flores demite mais trabalhadores
 L Os ônibus do BRT voltaram 

a circular na manhã de on-
tem, após uma paralisação 
que provocou transtornos e 
engarrafamentos para o ca-
rioca. Os motoristas protesta-
ram contra a decisão do con-
sórcio em pagar o 13º salário 
em cinco parcelas. A empre-
sa concordou em pagar 30% 

do valor e o serviço foi reto-
mado. O Sindicato dos Ro-
doviários afirma que a em-
presa deveria ter pago 50% do 
montante na segunda-feira. 
O BRT informou que utiliza-
rá os recursos de compromis-
sos futuros e pagaria os 30% 
restantes da primeira parcela 
do 13º salário ontem.

BRT retorna após paralisação

BRT RIO SE 
COMPROMETEU 

A PAGAR 
30% APÓS 

PARALISAÇÃO
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Secretário cria da CDD
Salvino Oliveira Barbosa, de 22 anos, quer garantir direitos básicos para os jovens

 L CARA NOVA NA POLÍTICA

U
m dos novos secretários 
escolhidos pelo prefei-
to eleito Eduardo Paes é 

o jovem Salvino Oliveira Bar-
bosa, de 22 anos, nomeado se-
cretário de Juventude. “Pensar 
a juventude, é necessariamen-
te, pensar a saúde dos jovens, a 
educação, pensar como garan-
tir que a juventude carioca te-
nha acesso aos direitos básicos, 
a uma vida digna e como cons-
truir uma outra visão de cidade.

Salvino explica que isso não 
significa focar apenas nos jo-
vens da periferia. “A secretaria 
é para o município inteiro. Cla-
ro que vamos dialogar com to-
dos os setores da juventude, mas 
entendendo que existem setores 
mais vulneráveis. Jovens de pe-
riferia estão numa situação de 
vulnerabilidade muito maior 
do que nas outras regiões da ci-
dade”, afirma.

O novo secretário da Juven-
tude é nascido e criado na Ci-
dade de Deus, na Zona Oste, es-
tudou no Colégio Pedro II, em 
Botafogo, na Zona Sul, e con-
ta que o trânsito diário entre as 
duas regiões o levou a conhecer 
as desigualdades do Rio. “Isso 
sempre me trouxe uma inquie-
tude muito grande, me fez ter 
uma vida política muito jovem. 
Decidi fazer Gestão Pública, na 
UFRJ, para retornar pra socie-
dade tudo o que me deram, in-
clusive, pensando que o Pedro 
II é um colégio público de mui-
ta excelência”, explica Salvino, 
que é professor de História em 
um pré-vestibular comunitário. 
“Hoje faço parte do Perifa Con-
nection, uma iniciativa comu-
nitária de jovens de favela. Mas, 
de estagiário da Defensoria, fui 
assessor do Centro de Estudos 
de Segurança e Cidadania (CE-
SeC) passei um ano lá e depois 
voltei para a Defensoria.

“Pensar na juventude é pensar na saúde do jovem e garantir acesso a uma vida digna”, diz Salvino

REPRODUÇÃO TWITTER

 L Após anunciar os nomes dos 
aliados Daniel Soranz para a 
Secretaria Municipal de Saú-
de, e Pedro Paulo Carvalho 
(DEM) para a Secretaria de 
Fazenda e Planejamento, Paes 
confirmou ontem mais cinco 
nomes para sua gestão: Marce-
lo Calero, secretário de Gover-
no e de Integridade Pública, o 

subsecretário de Integridade 
Brenno Carnevale; Anna Lau-
ra Valente Secco, secretária de 
Conservação; Salvino Oliveira 
Barbosa, secretário da Juven-
tude; e Ana Ribeiro, subpre-
feita da Zona Sul.

“Calero e o Brenno vão con-
duzir essa secretaria com força. 
Aqueles que forem designados 

por mim terão suas vidas aber-
tas, não a sua vida pessoal, mas 
terão a sua dimensão pública 
permanentemente acompa-
nhada. Porque é assim que tem 
que ser. É assim que vai funcio-
nar com aqueles que aceitarem 
um cargo de comando na ad-
ministração pública”, garantiu 
o prefeito eleito.

Paes confirma mais cinco nomes para gestão

 LEntre as principais medidas 
apresentadas por Calero estão a 
implementação Programa Ca-
rioca de Integridade Pública, 
cujos pilares são: transparência 
e prevenção, controle e sanção 
e participação e controle social. 
Calero explicou que o modelo 
inclui ações como monitora-
mento de autoridades; verifica-
ção e mitigação de conflitos de 
interesses; transparência e ges-
tão de dados; mecanismos de 
investigação, fiscalização e cor-
reição; mecanismos de partici-
pação e representatividade; Go-
vTech e gestão inovadora; novo 
mecanismo de licitação e com-
pras públicas e novo mecanismo 
de gestão de passivos.

Transparência 
e prevenção

 LMarcelo Calero tem 38 anos, 
é diplomata de carreira e foi 
secretário municipal de cul-
tura no segundo mandato de 
Eduardo Paes. Foi ministro 
da Cultura por cinco meses, 
no governo Michel Temer. Ele 
deixou o cargo ao entrar em 
confronto com Geddel Vieira 
Lima, então ministro da Secre-
taria de Governo, a quem acu-
sou de pressioná-lo.

“Teremos mecanismos e fer-
ramentas para que as autorida-
des, gestores e agentes públicos 
sejam permanentemente ava-
liados. Não haverá condes-
cendências ou tolerância com 
a relação aos comportamentos 
desviantes”, explicou Calero.

Ministro de 
Michel Temer
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‘QUEM QUISER 
USAR MÁSCARA, 
ELA SERÁ ACEITA, 
MAS O RESTO DO 

CORPO É NU’

‘Discutimos a 
questão da Covid’
Paes e governador voltam a descartar lockdown

 L MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

O 
governador em exercício, 
Cláudio Castro, o futuro 
prefeito do Rio, Eduardo 

Paes, e o futuro secretário Muni-
cipal de Saúde, Daniel Soranz, já 
conversaram sobre medidas de 
combate ao coronavírus. Em en-
trevista coletiva no Palácio Guana-
bara, em Laranjeiras, ontem, Cas-
tro e Paes alinharam o discurso de 
descartar o lockdown e, no mo-
mento, também descartar a possi-
bilidade de mudança de bandeira.

“Discutimos a questão da 
Covid-19. É um tema que nos 
aflige. Nosso futuro secretário 
de Saúde já se encontrou com o 
governador. Os times vão traba-
lhar entrosados. Existe um con-
junto de restrições que a gente 
precisa fiscalizar para que essas 
possam ser cumpridas, a popu-
lação precisa colaborar conos-
co. Não há lockdown, não há 
quarentena, mas as pessoas pre-
cisam se cuidar”, afirmou Paes.

O futuro prefeito disse ser con-
tra a abertura de hospitais de cam-
panha. “Eu defendo que a gente 
implemente medidas que pos-
sam ser cumpridas pela popu-
lação. Não me parece hoje que o 

lockdown é a medida mais ade-
quada. As pessoas não estão cum-
prindo nem as medidas que estão 
colocadas aí. Hospital de campa-
nha sempre achei desnecessário. 
A cidade do Rio conta com gran-
de quantidade de leitos. O Hospi-
tal de Acari tem 100 leitos prontos 
que não estão usados por falta de 
pessoal. Sou a favor da abertura de 
leitos já prontos”, disse Paes.

Ontem, a UFRJ recomendou 

que o Rio endureça as medidas de 
restrição à população. Apesar dis-
so, Castro afirmou que a abertura 
de leitos no estado é suficiente para 
evitar o colapso do sistema de saú-
de. “Quando estávamos nas piores 
bandeiras, tínhamos um núme-
ro x de leitos ocupados só de Co-
vid. Hoje, esses números diminuí-
ram. Hoje não temos hospitais só 
de Covid. Estamos aumentando 
essa base de leitos.”

Castro e Paes em coletiva no Palácio Guanabara, em Laranjeiras

ESTEFAN RADOVICZ
Apesar do aumento do núme-

ro de casos de coronavírus, a Praia 
do Abricó, a única de nudismo do 
Rio, que fica em Grumari, na Zo-
na Oeste, voltará a receber banhis-
tas no sábado, para comemorar o 
Dia Mundial do Naturismo, que 
acontece no domingo. A praia não 
era visitada há oito meses devido 
à Covid-19. A partir de sábado, as 
visitações passarão a valer para to-
dos os fins de semana e feriados.

Presidente da Federação Bra-
sileira de Naturismo e secretário 
da Associação Naturista da Praia 
do Abricó, Pedro Ribeiro alegou 
que o evento, que acontece com 
as pessoas nuas, não traz riscos 
à população, já que os banhistas 
não precisarão lavar suas roupas 
por suspeita de contaminação ao 
chegarem em casa. Além disso, ele 
afirmou: “Quem quiser usar más-
cara, ela será aceita, mas o resto do 
corpo é nu, com exceção do boné 
e óculos escuros”.

Perguntado pela reportagem 
como será feito o distanciamen-
to dos visitantes, Pedro respon-
deu que não sabe quantas pessoas 
comparecerão ao evento, mas 
que, normalmente, pelo menos 
100 banhistas visitam a praia aos 

sábados, o que não gera preocu-
pação para os organizadores. “O 
evento será simples, apenas um 
bate-papo sobre naturismo, em 
que as pessoas se sentarão com 
afastamento uma das outras de, 
no mínimo, um metro.”

O infectologista Alberto Che-
babo alertou que o risco de con-
taminação é alto, pois acontece 
por transmissão aérea, indepen-
dente se as pessoas estão de rou-
pa ou não. “Na maioria das vezes, 

as pessoas vão à praia sem másca-
ra. O risco de transmissão é igual, 
tanto na praia de nudismo, como 
na praia comum. Se a pessoa es-
tá de biquíni, de sunga, short, de 
roupa ou sem nenhuma roupa e 
tiver aglomeração, não vai fazer di-
ferença alguma no risco de conta-
minação”, disse Chebabo.

Banhistas de 
volta ao Abricó
Após oito meses sem visitações, 

praia de nudismo reabre no sábado

 LPARA COMEMORAR O DIA DO NATURISMO
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Presa filha de 
Elias Maluco
Mulher e comparsa foram detidos pela Polícia 
Civil em Jacarepaguá por tráfico de drogas

 L COLHEU O QUE PLANTOU

P
oliciais da 56ª DP (Co-
mendador Soares) pren-
deram em flagrante, na 

tarde desta terça-feira, na Es-
trada do Capenha, em Jacare-
paguá, na Zona Oeste, a filha 
do traficante Elias Maluco pe-
lo crime de tráfico de drogas. 

Um comparsa dela também 
foi preso e autuado pelo mes-
mo crime. Os dois tiveram os 
nomes mantidos em sigilo pe-
la polícia. No local da prisão, 
os agentes encontraram pés 
de maconha e um laboratório 
caseiro de produção de skunk, 
variedade mais forte da erva.

De acordo com Mário Ome-
na, delegado titular da distrital 
que investiga o caso, nenhum dos 
dois tem emprego, frequenta ins-
tituição de ensino ou têm renda 
declarada à Receita Federal. Ain-
da segundo Omena, o material 
entorpecente tem preço alto, o 
que justificaria o investimento 
feito pelos criminosos nos equi-
pamentos e o sustento sem exer-
cer trabalho legal.

As investigações tiveram 
início após os agentes da dele-

gacia descobrirem a venda des-
se tipo de droga na região de 
Comendador Soares. A partir 
dessa informação, os policiais 
deram início às diligências em 

busca de possíveis locais onde 
a droga estaria sendo produzi-
da produzida a droga. Os pre-
sos responderão pelo crime de 
tráfico de drogas.

Material para produção de skunk foi aprendido com a dupla

DIVULGAÇÃO 

 LR EGINALDO PIMENTA, repórter-fotográfico do jornal O Dia, foi 
o vencedor do 27º Prêmio CNT de Jornalismo deste ano, na categoria 
Fotografia, com o trabalho “Confrontos, pânico e mortes no Rio”

FOTOGRAFIA VENCE PRÊMIO
REGINALDO PIMENTA

RAPIDINHA...

CNH vencida ganha mais um ano de validade
 LO Detran fixou novas regras e 

prazos para regularização de do-
cumentos. As habilitações que 
venceram ou vão vencer em 
2020 terão validade ampliada 
por um ano. O licenciamento 
anual poderá ser feito até 31 de 

dezembro. O prazo para conclu-
são do processo de primeira ha-
bilitação está suspenso. Os veí-
culos novos comprados entre 19 
de fevereiro e 30 de novembro 
deverão ser registrados e licen-
ciados até 31 de janeiro de 2021.

Após confirmação de casos 
de Covid-19, os postos de San-
ta Cruz, Ilha do Governador e 
Ciretran de Campos estão fe-
chadas até segunda-feira para 
testagem de funcionários e hi-
gienização dos locais.
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Assaltada morre no trilho do trem
Ladrão e vítima caíram da plataforma em Bangu e ela foi atropelada

 L TRAGÉDIA NA SUPERVIA

Uma mulher morreu atro-
pelada por um trem, na esta-
ção de Bangu, na Zona Oes-
te, durante uma tentativa de 
assalto. Um suspeito puxou o 
celular da vítima, que espera-
va o trem na plataforma. Ela e 
o assaltante perderam e equi-
líbrio e caíram sobre os tri-
lhos da linha férrea. 

A tentativa de assalto acon-
teceu na última quinta-feira e 
vítima, identificada como Jo-
siane Amorim, foi socorri-
da pelo Corpo de Bombeiros, 
encaminhada para o Hospital 
Municipal Albert Schweitzer, 
na Zona Oeste, mas não re-
sistiu aos ferimentos e faleceu 
neste domingo. 

A Polícia Militar informou que 
agentes Grupamento de Polícia 
Ferroviária (GPFer) foram aler-
tados por agentes da Supervia que 
um suspeito tentou roubar uma 
mulher e durante a ação os dois 
caíram da plataforma da estação. 

A SuperVia lamentou o ocor-
rido e ressaltou que o “ trem não 
consegue parar imediatamente 

após a frenagem. Depois de acio-
nado o freio, ele percorre ainda 
até 400 metros. Além disso, uma 
frenagem brusca pode colocar os 
clientes e o maquinista em risco”. 

As imagens divulgadas pela 
página “Bangu ao vivo” mos-
tram o momento em que a mu-
lher se desequilibra e cai nos 
trilhos. O assaltante fugiu.

PF prende fornecedor 
de armas para tráfico
Criminoso foi encontrado na prefeitura de Cidade do Leste

 L CONEXÃO PARAGUAIA

A 
Polícia Federal e a Secre-
taria Nacional Antidro-
gas (Senad) do Paraguai 

prenderam, ontem à tarde, o 
traficante paraguaio Pedro Cé-
sar Prieto Galeano, de 39 anos, 
apontado como fornecedor de 
armas da maior facção do Rio. 
O armeiro do tráfico foi encon-
trado na prefeitura da Cidade 
do Leste, no Paraguai, onde era 
funcionário público. 

Segundo a PF, Pedro César é 
conhecido como um dos gran-
des traficantes internacionais 
de armas, com forte vincula-
ção com os representantes do 
comércio de armas local. Ele 
morava em local estratégico, 
na beira do Rio Paraná, de on-
de grande parte das armas con-
trabandeadas para o Brasil.

As investigações tiveram 
início em julho de 2019, após a 
prisão em flagrante de um ho-
mem na Rodovia Presidente 

Dutra, altura de Piraí, no Sul 
Fluminense, quando transpor-
tava peças de um fuzil desmon-
tado na lataria do veículo, dois 
carregadores e uma mira ópti-
ca. O condutor, que é motoris-
ta de aplicativos e mora em Foz 
do Iguaçu, estava acompanha-
do da esposa e de dois filhos.

Investigações apontaram 
que o motorista foi contrata-
do por traficantes para trans-
portar o armamento adquirido 
no Paraguai, até o município 
de Macaé, de onde seria leva-
do para a comunidade local da 
Nova Holanda.

A investigação foi resulta-
do de trabalho de coopera-
ção internacional das institui-
ções brasileiras e paraguaias e 
contou com a participação do 
Núcleo de Cooperação Poli-
cial Internacional (Interpol/
RJ) e da Adidância da PF em 
Assunção, no Paraguai. Fornecedor de armas trabalhava como funcionário público

DIVULGAÇÃO

Uma criança de dois anos 
morreu, após ser atingida na 
cabeça por uma bala perdi-
da, neste domingo, na Estra-
da Califórnia, no bairro Can-
tagalo em Rio das Ostras, na 
Região dos Lagos. 

Segundo informações, a 
criança estava em companhia 
da mãe fazendo um piqueni-
que perto da linha do trem 
desativada. As duas estavam 
sozinhas quando dois crimi-
nosos em uma motocicleta 
passaram atirando.

A criança foi socorrida e 
encaminhada para a Unidade 
de Pronto Atendimento, UPA, 
mas não resistiu e morreu. O 
crime chocou a população de 
Rio das Ostras.

A Polícia Civil foi até o lo-
cal do crime e realizou a perí-
cia. O caso está sendo investi-
gado pela 128ª DP.

Criança 
de 2 anos 
morta
Fazia piquenique 
quando homens 
passaram atirando

 L BALA PERDIDA

Preso ladrão 
de carga

 LPoliciais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Car-
gas (DRFC) prenderam 
na segunda-feira homem 
apontado como integran-
te de quadrilha de roubo 
de cargas. Ele foi captu-
rado na Avenida Brasil, 
na altura da comunidade 
Nova Holanda, no Com-
plexo da Maré, após ser 
baleado em confronto.

RAPIDINHA...
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Chapa quente no Fogão
Muros de General e do Niltão são pichados com críticas e até ameaças de morte

O 
clima no Botafogo é cada 
vez mais tenso. Ontem, os 
muros do Estádio Nilton 

Santos e da sede em General Se-
veriano amanheceram pichados. 
Além de críticas e cobranças em 
cima de alguns jogadores alvine-
gros, houve até mesmo ameaças 
de morte aos atletas.

“Já ouviram falar em morte 
de jogador?”, “O Botafogo vale 
mais que suas vidas”, “Protejam 
as crianças”, “Vai morrer, seus 
fdp” e “Mercenários” foram al-
guns dos dizeres.

Jogadores experientes como 
Honda, Kalou e Cícero acaba-
ram sendo os principais alvos 
dos torcedores. O japonês nos 
últimos dias chegou a ameaçar 
deixar o Botafogo, que encon-
tra-se na zona de rebaixamento 
do Brasileirão, em penúltimo 
lugar, com apenas 20 pontos, 
e está há sete jogos sem vencer.

Para o clássico com o Fla-
mengo, sábado, no Estádio 
Nilton Santos, pela 24ª roda-
da, o Alvinegro tentará evitar 
o seu pior jejum desde os anos 
de 2012 e 14, quando também 
ficou sete jogos sem vencer.

Em 2014, a péssima cam-

panha resultou em seu segun-
do rebaixamento à Série B na 
história. Nesta década, o Bota-
fogo só viveu jejum maior em 
2010, quando ficou nove par-
tidas sem ganhar. No entanto, 
naquele ano, sob o comando 
de Joel Santana, a situação era 
bem diferente, pois a equipe re-
gistrava poucas derrotas.

Agora, além do péssimo fu-
tebol apresentado pela equipe 
no Brasileirão, o Alvinegro ain-
da terá pela frente o Flamen-
go, que briga pelo título. Se 
não bastasse, o técnico Eduar-
do Barroca foi diagnosticado 
com a Covid-19 e não poderá 
estar à beira do campo. O auxi-
liar Lucio Flavio será o respon-
sável pelo comando da equipe 
no clássico.

O clima no Botafogo é cada vez mais tenso. O muro do Estádio Nilton Santos amanheceu pichado

REPRODUÇÃO DA INTERNET

EM 2010, O 
TIME FICOU 

NOVE PARTIDAS 
SEGUIDAS SEM 

GANHAR

 LO Botafogo anunciou na tarde 
de ontem que terá um novo pa-
trocínio. O Glorioso vai exibir a 
marca na parte frontal da barra 
da camisa a marca Centrum até 
o fim de 2021.

O anúncio foi feito nas redes 
sociais e com um vídeo na Bota-

fogo TV. “Prepare-se! Está che-
gando no Fogão um patrocínio 
glorioso, um projeto pioneiro e 
humano, lançado em parceria 
com Centrum, que encherá de 
orgulho todo botafoguense! Pro-
jeto Botafogo Seguro! Iniciativa 
de conscientização inédita”, pos-

tou o clube. 
De acordo com Caio Araújo, 

gerente comercial do Botafogo, a 
parceria irá estimular a preven-
ção contra a Covid-19 e a marca 
estará presente no futebol mascu-
lino, futebol feminino e também 
no Estádio Nilton Santos.

Novo patrocínio na camisa até o fim de 2021
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Trabalho questionado 
Desempenho de apenas 36% sob o comando de Sá Pinto já preocupa o Vascão

 L ESTÁ COMPLICANDO...

E
sperança de dias melhores 
para o Vasco na temporada, 
o técnico Ricardo Sá Pinto 

começa a sentir que sua batata es-
tá assando em São Januário. Após 
a patética goleada de 4 a 1 sofri-
da diante do Ceará, segunda-fei-
ra, em casa, a classificação para as 
quartas de final da Sul-Americana 
se tornou primordial.

Depois do empate em 1 a 1 
com o Defensa y Justicia no jo-
go de ida, na Argentina, o Gi-
gante da Colina precisa ‘ape-
nas’ de um empate sem gols 
amanhã para avançar e en-
frentar o Bahia na próxima 
fase. Ontem, o Tricolor Baia-
no garantiu a vaga ao segurar 
o placar de 0 a 0 com o Unión 
Santa Fé, na Argentina.

De todos os infectados com 
Covid-19, o artilheiro Germán 
Cano seguirá fora amanhã, mas 
estarão de volta o goleiro Fer-
nando Miguel, o atacante Tal-

les Magno, o zagueiro Werley e 
o próprio Sá Pinto, que acumu-
la três derrotas, cinco empates 
e duas vitórias no clube.

Diante do Vozão, Sá Pinto foi o 
responsável pela escalação do ti-
me, da montagem da estratégia 
e de todas as substituições, assim 
como revelou o auxiliar Alexan-
dre Grasseli. Em comparação com 
Ramon Menezes, seu antecessor 
demitido logo no começo de ou-
tubro, o retrospecto é muito infe-
rior: 36% contra 56%.

O revés para o Ceará deu mais 
uma complicada na situação do 
Vasco, que agora aparece com 
36% de risco de rebaixamento no 
Brasileiro, de acordo com as proje-
ções do site Infobola, do matemá-
tico Tristão Garcia. Mesmo que o 
número ainda não seja alarman-
te, a sequência da equipe é pesada, 
uma que terá pela frente o Grêmio, 
no Sul, além de Fluminense e San-
tos, ambos na Colina. Alexandre Grasseli tem dirigido o time na ausência de Sá Pinto

REPRODUÇÃO/VASCOTV

 LO diretor esportivo do Indepen-
diente, Jorge Damiani, ameaçou 
negociar Martín Benítez com ou-
tro clube, caso não aconteça uma 
resposta cruzmaltino até a próxi-
ma semana. “Não existe a possi-
bilidade de ampliar o emprésti-
mo. Se na próxima semana não 
houver novidades do Vasco, o In-
dependiente começa a negociar 
o Martín Benítez com os outros 
clubes interessados”, afirmou em 
entrevista ao canal do YouTube 
Detetives Vascaínos. O Indepen-
diente e o presidente Alexandre 
Campello definiram que 60% do 
‘Ben 10’ custam cerca de R$ 22 mi-
lhões. Sem definição sobre quem 
será o próximo presidente do Vas-
co, a negociação entrou em com-
passo de espera.

Futuro de 
Benítez 

Autópsia de 
Maradona

 LAinda em busca de respos-
tas sobre a morte do ex-jo-
gador Maradona, vítima de 
uma parada cardiorrespira-
tória na semana passada, as 
autoridades argentinas re-
colheram ontem um farto 
material do corpo do ído-
lo. Além de sangue, urina e 
mucosa, o coração também 
foi extraído, uma vez que 
apresentava peso duas vezes 
mais do que o normal, se-
gundo o site Data Clave. A 
investigação procura in-
dícios de drogas e álcool.

RAPIDINHA...
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Em noite de emoções e bobea-
das da defesa no Maracanã, o 
Flamengo foi eliminado na 

Libertadores. Com um a menos 
desde a metade do segundo tempo 
(Rodrigo Caio foi expulso), o Ru-
bro-Negro levou um gol, empatou 
com Willian Arão nos acréscimos 
e perdeu nos pênaltis (Arão foi o 
único a desperdiçar a cobrança). 

O Flamengo começou o pri-
meiro tempo melhor, com a pos-
se de bola e a marcação alta quan-
do os argentinos tentavam iniciar 
as jogadas. A estratégia deu cer-
to, e o Rubro-Negro quase abriu 
o placar logo aos 4 minutos. Ar-
rascaeta cobrou o escanteio, Gus-
tavo Henrique ganhou de cabeça 
e mandou bem perto da trave es-
querda do goleiro Arias.

Com o Racing no contra-ata-
que, aos 26, Rodrigo Caio fez falta 
boba no meio de campo e levou 
cartão amarelo. Antes do inter-
valo, o time de Ceni desperdiçou 
duas ótimas oportunidades, com 
Everton Ribeiro e Vitinho. 

ESPORTES

Vitinho lamenta uma das muitas chances desperdiçadas pelo Fla

AFP

 L SONHO DO TRI ADIADO PRA 2021

Fla é eliminado 
da Libertadores
Herói no tempo normal com gol nos acréscimos, 
Willian Arão acaba como vilão ao perder pênalti

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

Arias; Fabricio Domínguez, Sigali, Nery 
Domínguez (Orbán), Soto e Mena; 
Leonel Miranda, Matías Rojas, Fértoli, 
Reniero (Alcaraz); Lisandro López. 
Técnico: Sebastián Beccacece

Local: Maracanã Juiz: Roberto Tobar (trio do Chile) 
Auxiliares: Christian Schiemann e Claudio Urrutia 
Gols: 2º tempo: Sigali, aos 19 minutos, e Willian Arão, aos 47  
Cartões amarelos: Filipe Luís, Fabricio Domínguez, Rodrigo Caio e Mena  
Cartão vermelho: Rodrigo Caio

FLAMENGO (3) 1 RACING (5) 1

O segundo tempo ganhou ro-
teiro dramático para o Flamengo, 
que iniciou melhor que o Racing. 
Logo aos 4, quase saiu o gol rubro-
negro. Vitinho recebeu a bola na 
entrada da área, ajeitou para a per-
na direita e finalizou: a bola des-
viou e Arias, já caído, estica o bra-
ço direito e salva o time argentino.

Mas, aos 17, iniciou o pesadelo 
rubro-negro: Rodrigo Caio fez fal-
ta desnecessária por trás em Lisan-
dro López e levou segundo ama-
relo: expulso. Na primeira jogada 
com um a mais, os hermanos abri-

ram o placar: na falta cobrada para 
a área, Gustavo Henrique falhou 
no domínio e não cortou em defi-
nitivo, mas Sigali chegou inteiro na 
bola para empurrar para o fundo 
das redes: 1 a 0.

Quando alguns argentinos já 
comemoravam a classificação no 
banco de reservas, Diego bateu 
escanteio e Arão empatou de ca-
beça: 1 a 1. Nos pênaltis, o Racing 
converteu as cinco batidas e Arão 
cobrou nas mãos de Arias. Ceni 
amarga duas eliminações em me-
nos de dois meses no Flamengo.

 L24/11 
Athletico-PR 1 x 1 River Plate-ARG 
LDU-EQU 1 x 2 Santos 
Racing-ARG 1 x 1 Flamengo

 L25/11 
Delfín-EQU 1 x 3 Palmeiras 
Del Valle-EQU 0 x 0 Nacional-URU 
Libertad-PAR 3 x 1 Jorge Wilstermann-BOL 

 L26/11 
Guaraní-PAR 0 x 2 Grêmio

 LONTEM 
River Plate-ARG 1 x 0 Athletico-PR 
Santos 0 x 1 LDU-EQU  
Flamengo 1 (3) x (5) 1 Racing-ARG

 LHOJE 
19h15: Palmeiras x Delfín-EQU  
19h15: Nacional-URU x Del Valle-EQU 
21h30: Jorge Wilstermann-BOL x Libertad-PAR 
21h30: Inter-RS x Boca Juniors-ARG 

 LAMANHÃ 
21h30: Grêmio x Guaraní-PAR

PARTIDAS DE IDA DAS OITAVAS                                          PARTIDAS DE VOLTA DAS OITAVAS
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Hudson e Egídio 
retornam ao Flu
Dupla fica à disposição contra o Athletico-PR

 L FIZERAM FALTA

D
epois de contar com os 
retornos do zagueiro 
Nino e do apoiador Mi-

chel Araújo, o Fluminense ago-
ra tem à disposição o volante 
Hudson e o lateral-esquerdo 
Egídio, ambos recuperados do 
novo coronavírus. Com isso, o 
quarteto já poderá ser utiliza-
do na partida contra o Athletico 
Paranaense, no próximo sába-
do, no Maracanã, pela 24ª roda-
da do Campeonato Brasileiro.

Os reforços caseiros serão 
importantes para o técnico 
Odair Hellmann, que em fun-
ção do surto de Covid-19 no 
grupo e lesões teve muitas di-
ficuldades no empate sem gols 
diante do Bragantino, na últi-
ma segunda, também no Ma-
raca. Essa vacilada fora dos pla-
nos, principalmente depois do 
triunfo sobre o Internacional 
fora de casa (2 a 1, de virada, 
na penúltima rodada), levou 
a equipe aos 36 pontos, mas a 
manteve fora do G-6, na oitava 
colocação no Brasileirão.

Atualmente o Tricolor das 
Laranjeiras tem quatro joga-
dores com Covid-19: Muriel, 
Danilo Barcelos, Yuri e Digão. 
Desde o início da pandemia, o 
clube chegou a 21 casos no gru-
po profissional, incluindo os 17 
que já se recuperaram.

Ficou para depois
A reunião que seria realiza-

da ontem entre a diretoria e re-
presentantes do atacante Mar-
cos Paulo voltou a ser adiada. O 
motivo de agora é que o presi-
dente Mário Bittencourt tam-
bém testou positivo para o no-
vo coronavírus e ficará dez dias 
afastado de suas atribuições.

Hudson terá pouco tempo de preparação antes de pegar o Furacão

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

 LO Fluminense quitou os 70% 
restantes dos salários CLT dos jo-
gadores e funcionários na segun-
da-feira. No primeiro momen-
to, a diretoria tricolor havia pago 
30% da folha no começo do mês. 
Com isso, ainda estão pendentes 
os vencimentos CLT de outubro 
e imagens de agosto, setembro e 

outubro. A folha CLT de novem-
bro vencerá no próximo dia 7 de 
dezembro e os direitos de ima-
gem no meio deste mês.

Vale ressaltar que o presiden-
te do Fluminense, Mário Bitten-
court, pretende quitar todos os 
débitos de salários referentes a 
2020 até o fim do ano. 

Salários atrasados na conta

Fosse uma prova 
para tirar car-

teira de motorista, 
o VAR estaria re-
provado no exame 
de vista. Todos es-
tão de acordo que 
a ferramenta é útil, 
apenas mal utiliza-
da. Para este cam-
peonato, não será 
possível corrigir. Se começou 
assim, assim terá que acabar. 
Para diminuir o absurdo ín-
dice de decisões erradas que 
geram reações de jogadores, 
dirigentes, imprensa e torce-
dores, bastariam algumas me-
didas simples como reduzir as 
recomendações idiotas do ti-

po punir entradas 
com ações temerá-
rias, força despro-
porcional, conside-
rar infração o toque 
voluntário ou não 
levando em conta 
os movimentos do 
braço, catalogados 
pelos energúmenos 
como naturais e an-

tinaturais, se o ataque é ou não 
promissor e tantas outras ba-
boseiras que só podem ter saí-
do de cabeças de quem nunca 
viu uma bola de perto. Isto pos-
to, bastaria devolver a autorida-
de ao árbitro, com o direito de 
consultar o VAR a seu critério e 
não ser patrulhado por ele.

 LO Barcelona foi multa-
do em 3 mil euros (19 mil 
reais) pelo ato de Leonel 
Messi tirando a camisa pa-
ra exibir a do Newell’s Old 
Boys, em homenagem a 
Maradona. O código dis-
ciplinar prevê essa pena 

para jogadores que tiram 
camisa durante os jogos.

 LO Fluminense deixou dois 
pontos preciosos escapa-
rem na tabela no empate 
sem gols com o Red Bull 
Bragantino no Maracanã. 
Vão fazer falta.

UMA SOLUÇÃO SIMPLES

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BENGALADA

 LRenato Gaúcho prometeu que o Grê-
mio reagiria no Campeonato Brasilei-
ro e parece que vai cumprir. A equipe 
vem reagindo bem, apresentando 
rendimento crescente.

 L Intervalos curtos entre os jogos das 
diversas competições impede que o 
Protocolo Sanitário da CBF de preven-
ção ao Covid-19 seja aplicado como 
foi programado.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO time do Ceará passou novem-
bro sem ganhar de ninguém, mas, 
no último dia do mês, tudo mu-
dou. O Vozão, talvez inspirado 
pelo clima de Papai Noel que já 
começa a tomar conta das ruas, 
veio a São Januário e amassou o 
Vasco. Meteu 4 a 1 e, cá pra nós, 

poderia ter sido ainda pior para 
o Cruzmaltino. O que assustou 
ainda mais foi a inércia do Vasco, 
aceitando passivamente o domí-
nio do adversário dentro da sua 
própria casa e sem sequer esboçar 
qualquer reação. O alerta deve es-
tar ligado mesmo.
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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,
 

ENTREGADOR V/TEXTO
Atendente e entregador Com prá-
tica em bicicleta. Comparecer Rua 
Adriano, n.º 99 - Todos os Santos.
 

AÇOUGUEIRO V/TEXTO
Vaga para Açougueiro com 
experiência, para trabalhar 
em Realengo. Ligar para T. 
2301-2661

 

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
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 
CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de con-
creto polido. 12 X cartões: Aten-
demos todo RJ. Aceitamos PicPay. 
Tels.:97007.5050/  96403-1836/  
97006- 6176. WhatsApp

 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 

MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 
PAI ROGERIO 
Atende todos os dias com 
Jogos de Búzios, na caridade, 
ligue e marque sua consulta! . 
T. 3908-1121  Whatsapp: 96462-
1499.

 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

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.
 

ACOMPANHANTES 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Di-
nheiro rápido. Ganhos acima de 
3.000,00. Início imediato. Centro
-RJ. (T.99947-8903)
 

ADMITE-SE MOÇAS 
Trabalhar 2ª/ 6ªfeira, horário 
comercial, total segurança, 
paga-se bem, pagamento 
diário. Não cobramos multa.  
Trabalhamos também loca-
ção. 99061-6466  Whatsapp/ 
Centro.

 

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

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

 
COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
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A GATA DA HORA

é aquela ruivinha 

que toda mãe 

quer como nora! 

A musa de 26 anos 

é DJ de música ele-

trônica e funk. Se-

rá que ela toca 

bem? Deixe seu 

like no Insta @dj_

rachelcoutinho.

RACHEL COUTINHO

Gatas, mandem 
fotos e fone para 

agatadahora@meiahora.com

ZULLU DA VILLA/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 GRÊMIO 37 22 9 10 3 28 20 8

 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

 17º VASCO 24 22 6 6 10 24 31 -7

 18º CORITIBA 20 23 5 5 13 20 32 -12

 19º BOTAFOGO 20 22 3 11 8 22 29 -7

 20º GOIÁS 16 22 3 7 12 24 37 -13

24ª RODADA

HOJE

 FORTALEZA  X  CORINTHIANS 21:30

SÁBADO

 BOTAFOGO  X  FLAMENGO 17:00

 FLUMINENSE  X  ATHLETICO-PR 19:00

 BAHIA  X  CEARÁ 19:00

 CORITIBA  X  BRAGANTINO 21:00

DOMINGO

 SANTOS  X  PALMEIRAS 16:00

 GRÊMIO  X  VASCO 16:00

 ATLÉTICO-MG  X  INTERNACIONAL 18:15

 SÃO PAULO  X  SPORT 20:30

SEGUNDA-FEIRA

 ATLÉTICO-GO  X  GOIÁS 20:00

ARTILHARIA

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

25ª RODADA

12/12

 BRAGANTINO  X  FORTALEZA 17:00

 ATHLETICO-PR  X  ATLÉTICO-MG 17:00

 PALMEIRAS  X  BAHIA 19:00

 INTERNACIONAL  X  BOTAFOGO 19:00

 CEARÁ  X  ATLÉTICO-GO 21:00

13/12

 FLAMENGO  X  SANTOS 16:00

 CORINTHIANS  X  SÃO PAULO 18:15

 SPORT  X  CORITIBA 18:15

 GOIÁS  X  GRÊMIO 20:30

14/12

 VASCO  X  FLUMINENSE 20:00

1ª RODADA

AMANHÃ

 GOIÁS  X  SÃO PAULO 19H

18ª RODADA

09/12

 SÃO PAULO  X  BOTAFOGO 21H30
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Passinho para o sucesso
Dançarinos de favelas são destaque no ‘Dance OFF’, reality show da Game XP

A 
expressão cultural das co-
munidades é potência e, ca-
da vez mais, ocupa espaços 

com sua rica intervenção social. E 
de passinho em passinho, grandes 
artistas estão sendo revelados pelo 
Dance-Off, reality show do Game 
XP, destinado a bailarinos crias de 
favelas do Rio. Nas batalhas, trans-
mitidas às terças-feiras, no YouTu-
be, Multishow e TikTok, os 16 par-
ticipantes transpiram talento com 
o objetivo de chegar à final e arre-
matar o prêmio de R$ 20 mil.

Cria do Complexo do Alemão, 
na Zona Norte, João Paulo, o JP 
Black, já trabalhou com Xuxa Me-
neghel e até se apresentou no ex-
terior. “Tive uma influência muito 
grande com a dança desde muito 
novo, quando frequentava os bai-
les funk. Foi onde conheci meus 
primeiros professores. A arte salva 
vidas e mostra caminhos onde vo-
cê nunca imaginaria chegar.”

Nascida no Morro da Caixa 
D’Água, na Zona Norte, Luana 
Luara vê a favela como um local 
de exportação de arte. “É de lá que 
vêm as maiores expressões atuais. 
Espero que, após o reality, as pes-
soas olhem pra favela como ber-
ço de cultura e arte. Se houves-
se maiores oportunidades para a 
periferia, teríamos muitos mais.”

Manu Trajano comemora a 
visibilidade do programa para 
as periferias. “A cultura da fave-
la é muito rica, porém nem sem-
pre valorizada. As dificuldades nos 
obrigam a sermos criativos”, diz 
ela, que encontrou na dança seu 
caminho. “A arte deixa o mundo 
mais colorido. É uma fonte de es-
perança.” Vale lembrar que todos 
os 16 se apresentam no Espaço Fa-
vela do Rock in Rio 2021. 

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

FOTOS DIVULGAÇÃO

VICTORIA BORGES,
MORRO DO BOREL

SEVERO, 
MANGUINHOS

RD RITMADO, 
VILA CRUZEIRO

PJ, 
COMPLEXO DO ALEMÃO

PABLINHO,
MANGUINHOS

MARCELLY,
MORRO DOS MACACOS

MANU TRAJANO,
COMPLEXO DO ALEMÃO

LUANA LUARA, 
MORRO DA CAIXA D’ÁGUA

JP BLACK,
COMPLEXO DO ALEMÃO

JOÃO SOARES,
MORRO DO PAU BRANCO

JOÃO AGUIAR, 
MORRO MENINO DE DEUS

DEDÊ MARINHO,
VILA VINTÉM

AYASCA MAYARA, 
MORRO DO VIDIGAL

ANDRÉ FEIJÃO,
MORRO DA COROA

ANDRÉ BD,
VILA CRUZEIRO

AGATHA CAMPOS, 
ACARI
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

RAINHA DAS 
MALDIVAS

 L Nas Ilhas Maldivas, Ludmilla fez a tem-
peratura aumentar ainda mais! É que 
a cantora posou toda sensual com um 
biquíni fio-dental e esbanjou boa for-
ma no Instagram, ontem. “Me ajudem 
a compor a letra de Rainha das Maldi-
vas”, escreveu Lud, que publicou outros 
cliques da sua viagem de lua de mel com 
a esposa, Brunna Gonçalves. As duas, in-
clusive, combinaram os looks praianos. 
“Mais um sonho realizado ao seu lado e 
que sejam todos assim, amo você”, de-
clarou-se a funkeira. 

MUITA FOFURA!
 LGiovanna Ewbank encan-

tou os internautas ao pu-
blicar um vídeo conversan-
do com o filho Zyan, de 4 
meses, no Instagram, on-
tem. “Eu amo quando meu 
baby Zyan bate papo comi-
go! Aqui ele conta como 
ele amou a Zebrinha que 
a Titi deu pra ele (risos)”, 
escreveu Gioh na legenda.  

NICETTE BRUNO 
É ENTUBADA

 LCom Covid-19 e internada 
em um hospital do Rio, Nicet-
te Bruno, de 87 anos, precisou 
ser entubada. A informação 
é da filha da atriz, Beth Gou-
lart. À Quem, Beth disse que 
a mãe foi infectada por um 
parente. “Semana passada, 
ela recebeu a visita de um pa-
rente, ele não sabia que esta-
va infectado e, infelizmente, 
transmitiu o vírus para ela.” 

EDU RODRIGUES / DIVULGAÇÃO

BABADINHO

 LALOK contou que testou 
positivo para a Covid-19 du-
rante sua participação no 
Encontro com Fátima Ber-
nardes, da Globo, ontem. 
Ele também disse que sua fa-
mília está bem. Romana No-
vais, sua esposa, e a peque-
na Raika, que ainda está na 
barriga da mãe, estão com 
um estado de saúde bom. 
O casal preferiu se separar 
de Ravi e deixar o filho aos 
cuidados da avó enquanto 
se recuperam.

EM ALTA EM BAIXA

 LJuju Salimeni emagre-
ceu 9 kg em dois meses 
com exercícios e dieta.

 LMiss Bumbum, Suzy Cor-
tez sofreu assalto e teve 
redes sociais hackeadas.

 LAdriane Galisteu 
também está curtin-
do uns dias de descan-
so nas Ilhas Maldivas. 
A apresentadora, de 
47 anos, esbanjou boa 
forma ao posar de bi-
quíni em um cenário 
paradisíaco. “Foto no 
coqueiro temos tam-
bém...”, escreveu ela 
no Instagram, ontem. 
Os internautas elogia-
ram Galisteu nos co-
mentários. “Deusa” e 
“linda” foram alguns 
dos elogios. 

QUE VIDA 
BOA, HEIN! 

‘EU SOU TRANS’

 LEllen Page, de 33 anos, 
anunciou que é um homem 
transgênero e que mudou o 
nome para Elliot Page. “Gos-
taria de compartilhar que eu 
sou trans. Meu nome é Elliot. 
Eu me sinto sortudo por es-
tar escrevendo isto. Por estar 
aqui. Por ter chegado neste 
lugar na minha vida”, postou 
ele no Twitter. O ator é conhe-
cido pelos papéis nos filmes 
Juno, X-men e A Origem. 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

FLOR DO CARIBE

17h35. Globo: Tato (foto) se desespera com a falsa revelação 
de K2. Todos se divertem na festa de Tonico e Keyla. Deco fala para 
Roney que será um pai presente para Tonico. Tato questiona K2 
sobre a veracidade da gravidez. Lica pensa em Samantha. Tato 
desabafa com Anderson sobre a suposta gravidez de K2.

19h15. Globo: Bruna diz para Enéas que tem uma ideia para 
afastar Giovanni (foto) de Camila. Agilson recebe Rebeca fingindo 
ser Aparício. Leozinho avisa a Dinamite que deseja tirar a vida de 
Aparício para herdar o patrimônio dos Abdala. Carmela instiga 
Tancinha a ir à boate onde Apolo está com os patrocinadores.

18h05. Globo: Alberto humilha Ester (foto). Cassiano avisa a 
Taís que vai viajar, mas não revela seu destino. Ester diz para o pai 
que fará de tudo para destruir Alberto. Taís e Mantovani se beijam. 
Carol grava o vídeo com o recado de Veridiana e seus netos para 
Maria Adília. Cassiano procura Dom Rafael no quarto do hotel.

CHIQUITITAS

AMOR SEM IGUAL

21h. SBT: Érica convida Beto (foto) para uma festa e o 
entregador aceita o convite. Maria Cecília chega ao local e 
Tobias fica feliz ao vê-la. Junior chega para ver Carol e Dani. 
O rapaz demonstra preocupação sobre a atitude da noiva.

21h. Record: Carmem (foto) e os comparsas começam a 
planejar o roubo à casa de Ramiro. O alarme da casa dispara. 
Poderosa teme ser Bernardo. O segurança avisa que o alarme 
disparou sozinho. Ioná finge ser da empresa de alarmes.

A FORÇA DO QUERER

20h35. Globo: A polícia descobre a fuga de Rubinho e outros 
traficantes. Jeiza (foto) comanda uma operação de resgate no 
morro. Bibi e Rubinho se apavoram com o tiroteio. Aurora tem a 
casa revistada e Silvana a consola. Bibi reconhece Jeiza.

Casamento 
na praia

 LMariana Ximenes e João 
Baldasserini, que vivem 
Tancinha e Beto em Haja 
Coração, gravaram cenas de 
um casamento na Praia do 
Grumari, ontem. Esse seria 
um final alternativo para o 
casal na novela das sete, que 
está sendo reprisada na Glo-
bo. Em sua primeira exibi-
ção, em 2016, Haja Coração, 
que é um remake de Sassa-
ricando (1987), manteve o 
desfecho original da trama 
de Silvio de Abreu, com a 
mocinha ficando com Apo-
lo (Malvino Salvador).

RAPIDINHAS...

‘Pessoa tão 
especial’

 LAna Maria Braga relem-
brou a morte de Tom Vei-
ga, intérprete do Louro Jo-
sé, no programa Mais Você, 
ontem. Ela não conseguiu 
segurar a emoção ao falar do 
ator. “Faz um mês que meu 
amigo Tom Veiga nos dei-
xou. Uma pessoa tão espe-
cial. Mesmo sendo, duran-
te muitos anos, uma figura 
anônima, marcou. Seja pela 
inteligência, pela irreverên-
cia, pela presença de espíri-
to, pelo bom humor e pelo 
mau humor também”, disse.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Por você, posso me separar de tudo, menos de você 

mesmo.” (Lady Mary Wortley Montagu)

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

 LNão faltará disposição para 

correr atrás dos seus sonhos. 

Vai poder contar com o apoio 

dos amigos e de alguns fami-

liares, inclusive na conquista. 

Afaste a rotina do romance.

Números da sorte: 31, 76 e 94.

 LRedobre o cuidado na hora 

de tomar decisões. Um roman-

ce escondido pode se tornar 

irresistível, mas tenha cuidado. 

A confiança será a chave do re-

lacionamento a dois. 

Números da sorte: 50, 68 e 41.

 LPode querer ver os amigos, 

mas preze pela saúde! Os es-

tudos estão favorecidos. Boa 

hora para se aproximar do 

alvo na paquera. A sintonia 

com o par estará muito boa.

Números da sorte: 69, 33 e 87.

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

 LBom dia para cuidar da sua 

imagem, inclusive na vida pro-

fissional. Os astros prometem 

momentos quentes na cama 

com o par! Seja menos exigen-

te na hora da conquista.

Números da sorte: 88, 52 e 07.

 LTerá vontade de sair da roti-

na. Se não for possível, aposte 

na determinação para encarar 

as tarefas do cotidiano. Ro-

mance descontraído e paque-

ra bem-humorada, aproveite!

Números da sorte: 26, 44 e 08.

 LBom dia para buscar novos 

desafios na carreira, pode ro-

lar mudança de ares. Dê aten-

ção à saúde. Poder de atração 

em alta na conquista. Aposte 

nas fantasias sexuais a dois.

Números da sorte: 27, 90 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

 LA relação familiar ganha des-

taque e parente pode ajudar 

com dinheiro. Maneire sua 

vontade de mandar. Tente 

controlar o ciúme a dois. Um 

ex-amor pode reaparecer.

Números da sorte: 64, 10 e 55.

 LHoje você vai se comunicar 

com mais facilidade, use isso 

ao seu favor no trabalho e com 

sua cara-metade. Há sinal de 

novidades na conquista. Um 

novo amor poderá surgir.

Números da sorte: 74, 56 e 65.

 LO dinheiro está em destaque 

e tudo correrá bem, organize 

as finanças. Se sentir vontade 

de ficar no seu canto, siga seus 

instintos e relaxe. No amor, 

controle a possessividade.

Números da sorte: 57, 03 e 39.

SÃO CROMÁCIO
Nasceu na cidade de Aquileia, na atual 
Itália, no ano de 345. Colaborou na 
organização da diocese local e na luta 
contra o arianismo, que negava a divin-
dade de Jesus Cristo. Ele ficou conhecido 
por emprestar sua casa para a realiza-
ção de estudos de religiosos e leigos. 
Como bispo, foi sábio, culto, enérgico 
na defesa da doutrina e incansável na 
evangelização dos povos. O próprio São 
Cromácio se destacou como pregador 
e escritor, além de cooperar para que 
São Jerônimo e Rufino trabalhassem 
cada um na sua tradução das Sagradas 
Escrituras. Morreu na cidade de Grado, 
também na Itália, em 407.

SANTO DO DIA

DESEJOS
Fernando tropeçou numa ve-
lha lâmpada, esfregou-a e um 
gênio saltou de lá.
— Você me libertou da lâm-
pada. Então, tem direito a um 
desejo. Diga o que quer.
— Eu sempre quis ir a Fernan-

do de Noronha, mas tenho 
medo de voar. De navio, cos-
tumo ficar enjoado. Você po-
deria construir uma ponte até 
o local para que eu pudesse ir 
de carro?
— Impossível! São ilhas oceâni-
cas afastadas da costa. Como é 

que as colunas de sustentação 
poderiam chegar ao fundo do 
Atlântico? Pense em quanto 
concreto armado, quanto aço, 
mão de obra. Não, de maneira 
alguma! Ponte, jamais!
Fernando compreendeu e 
tentou pensar num desejo 

realmente bom. Depois de um 
tempo, finalmente disse:
— Sabe, eu fui casado qua-
tro vezes e quatro vezes me 
separei. Minhas ex-esposas 
sempre disseram que eu não 
me importava com elas e que 
sou um insensível. Então, meu 

desejo é poder compreender 
as mulheres. Saber o que elas 
realmente querem quando 
não dizem nada. Saber como 
fazê-las realmente felizes!
O gênio, irritado, respondeu:
— Vai querer a ponte com 
duas ou com quatro pistas?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yansã.
MENSAGEM:
Yansã começa o dia nos dizen-
do que as mudanças são sempre 
necessárias. Não devemos ter 
medo de evoluir. Grande mo-
mento para caminhar sozinho, 
não é hora de envolver pessoas 
alheias em negócios profissio-
nais e nem nos assuntos particu-
lares. Momento propício para 
venda de imóveis.
SAUDAÇÃO:
Eparrey oyá. 
CORES:
Vermelho, salmão e coral.
ELEMENTOS:
Fogo e ar.
SIMPATIA:
Para conseguir vender um 
imóvel com a ajuda de Yansã, 
varra o chão do imóvel que de-
sejar vender e deposite esta 

terra ou pó dentro de uma 
caixa. Pegue uma chave de 
cera, passe na porta principal e 
coloque na caixa. Em seguida, 
amarre a caixa com uma fita 
verde e coloque na porta de 
um cartório de imóveis. Peça a 
Yansã que sopre bons fluidos 
sobre a venda.

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

 LReserve um tempo para en-

trar em contato com pessoas 

que não encontra há algum 

tempo, tome os cuidados ne-

cessários. Deverá se entender 

o par, não pressione demais.

Números da sorte: 55, 73 e 37.

 LSeu foco estará no trabalho 

e vai sobrar disposição para 

colocar as tarefas em dia. A 

saúde pede cuidado. Pode 

faltar pique para os assuntos 

do coração, mas não desista.

Números da sorte: 83, 92 e 65.

 LA sorte vai sorrir para você e 

pode se dar bem em sorteio. 

Expresse suas ideias no traba-

lho e busque se reinventar. A 

paquera conta com boas ener-

gias. Romantismo a dois.

Números da sorte: 39, 93 e 30.
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