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Pedro Paulo 
prevê rombo 
nas contas da 

Prefeitura

‘TRÁGICO’ 4

Milicianos 
expulsam 
famílias e 

vendem apês

PRESOS 6

Pressionado, 
Vascão 

decide vaga 
hoje na Sula

ESPORTES

SOBRA PÓ...

FALTA 
ÁGUA

Água é direito de todos, mas Dona Maria Melquiades e mais um 
milhão de pessoas se desesperam sem o abastecimento. PÁGINA 3

Parabéns à poliçada pela apreensão recorde de cocaína pura na 
história do Rio, onde o crime abastece por terra, mar e ar. PÁGINA 8

TRÁFICO TOMA PREJU DE R$ 65 MILHÕES 3 SÉCULOS LÁ 6
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Cabral envia 
carta à família 
no aniversário 

de prisão 

Lexa corta 
as madeixas 

na altura 
dos ombros

‘ESTOU PASSADA’
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O QUE BOMBA

PF APREENDE 2,5 TONELADAS 
DE COCAÍNA
PÁGINA 8

MILÍCIA RODA EM SANTA CRUZ
PÁGINA 6

FÁTIMA BERNARDES TEM 
CÂNCER NO ÚTERO
PÁGINA 16
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CARTA DO LEITOR

As contas chegam, 
mas a água não

Ônibus 409 estão 
uma vergonha

Fachada prestes a 
cair no Centro

Valão enche em rua 
de São Gonçalo

Lâmpada queimada 
em Rocha Miranda

O abandono do 
Arco Metropolitano

 L Um condomínio que f ica na 
Travessa Teixeira, 25, no Meier, 
já recebeu a conta de janeiro da 
Cedae, mas água que é bom não 
cai desde o final de novembro! 
Não vemos nenhum caminhão 
pipa do governo ou prefeitura 
para abastecer as casas.

 L Os números de ordem internos 
de veículos da linha 409 (Saens 
Peña—Botafogo) estão apaga-
dos. Em alguns casos, não existe 
identificação alguma. Isso difi-
culta as reclamações dos passa-
geiros. Nos carros mais velhos, há 
ferros quebrados e soltos.

 L Há uma fachada antiga prestes 
a cair perto da Praça da Cruz Ver-
melha, no Centro. O prédio vazio 
fica na Avenida Mem de Sá 236, 
em frente ao posto de gasolina. A 
parede não tem uma única prote-
ção, e fica ao lado de apartamen-
tos com moradores.

 L Sempre que chove, o valão enche 
na Rua Comendador Assad Ab-
dalla, com a Rua José Leonardo, 
em São Gonçalo. Da última vez, 
destruiu a calçada. A prefeitura só 
botou uns ferros. Provavelmente, 
para os carros não caírem.

 L Na Rua Pão de Açúcar, na altura 
do número 400, em Rocha Miran-
da, tem um poste com a lâmpada 
queimada há mais de um mês! A 
Rio Luz precisa tomar providên-
cias e fazer a troca. À noite fica 
bem escuro no local.

 L A Rodovia do Arco Metropoli-
tano está sem iluminação, o que 
favorece os arrastões no local. 
Todo dia tem uma ocorrência dife-
rente lá, até sequestro já ocorreu 
e ninguém faz nada. A via está 
completamente abandonada.

Enorê Rodrigues
Por e-mail

Luana Vaz
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Pedro Lemos
Centro do Rio

Marina Mello
São Gonçalo

Joel Cella
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,2413(C); 
R$ 5,2418  (V)

POUPANÇA: 0,1159  %  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045
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 LTENHO 53 anos de 
idade e sou jornaleira 
há cinco. Moro em 
Senador Vasconcelos. 
Antes de ser jornaleira 
fui auxiliar administra-
tivo. Na minha profis-
são gosto de conver-
sar com o público. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas gosto 
de malhar na acade-
mia.  Gosto de ler as 
manchetes do jornal 
MEIA HORA.

ROSANE LOPES —
Bangu

VIVIANE 
SANTOS DE 
JESUS 
tem atual-
mente 25 
anos. Ela 
desapareceu 
em 6 de 
janeiro de 
2009, em 
Marechal Hermes (Zona Norte), 
após sair de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Maria Melquiades, moradora de Mesquita, mostra a conta da Cedae, que, ao contrário da água, chega

LUCIANO BELFORD

Drama da falta d’água
População sofre com falha no abastecimento, que só deve normalizar perto do Natal

 L DEPOIS DA GEOSMINA, A TORNEIRA SECA

A 
louça empilhada na co-
zinha de Maria de Jesus, 
moradora de Realengo, 

é o retrato do sufoco que a fa-
mília passa há um mês: a casa 
está suja e a torneira seca, como 
nas residências de parte da po-
pulação fluminense. O proble-
ma no fornecimento de água é 
por falha na bomba na Eleva-
tória do Lameirão. A estimati-
va da Cedae é que a distribui-
ção tenha sido afetada em mais 
de 20 bairros da capital, Mes-
quita, Nilópolis e São João de 
Meriti, na Baixada.

A semana é de calorão e as 
notícias dão conta de que a 
pandemia ganha força. Sem 
água para beber, lavar as mãos 
ou limpar a casa, Maria de Je-
sus resume a situação como 
“humilhante”. “É caótico. Eu 
estou até nervosa, dá vontade 
de chorar. Tinha pequeno res-
taurante com meu marido. A 
gente fechou, e agora trabalho 
em casa, com quentinhas. Mas 
sem água não dá para cozinhar 
e afeta o sustento”, desabafou 
Maria, que já recebeu a conta 
d’água de janeiro.

Os moradores da Rua Mag-
no Carvalho, em Mesquita, na 
Baixada, também sofrem. Ma-
ria Melquíades, 61, troca o dia 
pela noite: a água chega de ma-
drugada, puxada pela bomba. 
Só quem ‘pinga’ é a conta, paga 
em dia pelos moradores. Mes-
quita, São João de Meriti e Ni-
lópolis são os três municípios 
da Baixada afetados.

“De dia a gente não tem água. 
Ficamos estressados porque pas-
samos noites e noites puxando 
água. Pago em dia a conta, a de 
janeiro já chegou. Pior é que eu 
gasto R$ 1 mil com luz, porque 
a bomba puxa muito”, reclama.

 LO governador em exercício, 
Cláudio Castro, admitiu, na terça-
feira, que a distribuição de água é 
problema complexo e que o esta-
do está com dificuldades para im-
portar insumos resolvê-lo. Castro 
afirmou que a previsão de norma-
lização é 20 de dezembro. “Tinha 
que ser resolvido antes. A infor-
mação que tenho é que isso já tá 
licitado desde o ano passado. O 
material chegaria durante a pan-
demia. Tem cobre que só no Chile 
faz e que, por causa da pandemia, 
não tá conseguindo importar”, 
disse. “Tudo isso gerou dificulda-
de, não é um problema simples, 
um erro simples, que a gente pos-
sa pegar uma chave e resolver”.

Governador 
cobra pressa

 LO site da Cedae publicou um 
mapa que mostra bairros da 
Região Metropolitana que de-
vem ser afetados pelo rodízio 
de fornecimento de água. Um 
gráfico com a estrutura da Ele-
vatória do Lameirão, que opera 
com 75% da capacidade, tam-
bém foi publicado. As medidas 
adotadas pela Cedae são “rea-
lizações de ações operacionais 
para equilibrar a distribuição 
de água, como rodízios; atendi-
mento prioritário para hospi-
tais e outros serviços essenciais 
com carros-pipa; disponibili-
zação de carros-pipa; e a cria-
ção de gabinete de crise para 
acompanhamento. 

Site mapeia 
rodízio d’água

 LO presidente da Cedae, Edes 
Fernandes de Oliveira, afirmou 
que a companhia está empenha-
da consertar bomba com pro-
blemas na Elevatória do Lamei-
rão até o Natal. Em entrevista ao 
‘Bom Dia Rio’, ele disse que mo-
radores podem ser ressarcidos.

Segundo Oliveira, a empresa 
responsável pelo reparo alegou 

dificuldades em obter matéria
-prima por causa da pandemia: 
“É uma coisa que saiu do con-
trole da Cedae. Ela já conseguiu a 
matéria-prima e a gente está tra-
balhando para que esses prazos 
sejam encurtados”.

Os bairros potencialmente afe-
tadas são: Botafogo, Urca e Leme, 
na Zona Sul; Tijuca, Vila Cosmos, 

Vicente de Carvalho, Colégio, 
Coelho Neto, Cordovil, Parque 
Columbia, Costa Barros, Anchie-
ta e Guadalupe, na Zona Norte; 
Bangu, Campo Grande, Inhoaíba, 
Cosmos, Paciência, Santa Cruz, 
Sepetiba e Pedra de Guaratiba, na 
Zona Oeste; e os muncicípios de 
Nilópolis, Mesquita e São João de 
Meriti, na Baixada Fluminense.

Cedae cogita ressarcir clientes prejudicados

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 3/12/2020 · MEIA HORA 3



GERAL

‘Cenário é trágico’, 
diz Pedro Paulo
Novo titular da Fazenda prevê deficit de R$ 10 bi

 L DESAFIO FISCAL

O 
futuro secretário de Fa-
zenda e Planejamento 
do governo Eduardo 

Paes, Pedro Paulo, apresen-
tou um cenário desastroso 
para as finanças municipais 
em 2021. Segundo as proje-
ções feitas com base nos da-
dos do Tribunal de Contas do 
Município (TCM-RJ), o mu-
nicípio do Rio terá um defi-
cit de R$ 10 bilhões. Esse valor 
inclui ainda a folha do décimo 
terceiro salário do funciona-
lismo — que ainda não foi pa-
go — e a folha de dezembro, 
quitada em janeiro.

Pedro Paulo admitiu que o 
governo terá que ser “rigoro-
so nas despesas”. Ainda assim, 
falou que o pagamento em dia 
de salários de servidores será 
sempre prioridade. “Vamos 
iniciar o ano com contingen-
ciamento de gastos, mas ainda 
não sabemos qual o valor, e va-
mos fazer auditorias nos con-
tratos. Vamos olhar com lupa 
no grau máximo todos os con-
tratos”, disse o secretário, que 
prometeu implementar um te-
to de gastos. “Também criare-
mos um teto de gastos, focando 
nos salários acima do limite do 
funcionalismo. Faremos uma 
espécie de Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) do muni-
cípio”, afirmou. E acrescentou: 
“O cenário fiscal é trágico”.

Uma das saídas também será 
negociar com a União recursos 
para ajudar o município a en-
frentar a crise. A tentativa é de 
financiamentos a fundo perdi-
do. Pedro Paulo lembrou que 
há emendas parlamentares de 
bancadas com recursos que 
ainda não foram liberados.

Pedro Paulo disse que pagamento em dia de servidor é prioridade

DANIEL CASTELO BRANCO

Pedro Paulo conversará ain-
da com o chefe da equipe de 
transição de governo munici-
pal, o secretário da Casa Civil, 
Paulo Albino, e pedirá que se-
jam emitidos o quanto antes os 
carnês de IPTU.

Dessa forma, os contribuin-
tes pagariam os valores já no 
início de 2021 com o desconto 

de 7%, gerando receita no pri-
meiro mês do próximo ano.

Paes também articula com a 
Câmara de Vereadores a apro-
vação urgente do Orçamento 
para 2021 com margem de re-
manejamento acima de 25%.

A medida tornaria possí-
vel realocar verbas que teriam 
uma destinação específica.

IPTU para garantir janeiro

O prefeito eleito do Rio, 
Eduardo Paes (DEM), apre-
sentou nesta quarta-feira mais 
quatro integrantes de sua equi-
pe: a secretária de Ação Comu-
nitária, Marli Peçanha; o sub-
prefeito da Zona Norte, Diego 
Vaz; o subprefeito da Zona 
Oeste, Edson Menezes, e Leo-
nardo Pavão, subprefeito da 
Região Central. 

“Marli Peçanha conheço há 
muitos anos, trabalhou comi-
go quando fui subprefeito da 
Barra e Jacarepaguá. E assume 
aqui essa função de secretaria 
de ações comunitárias. Além 
das qualidades excepcionais da 
Marli, eu disse claramente que 
teríamos um governo antirra-
cista. Faço questão que seja-
mos um governo muito proa-
tivo nessa área”, disse Paes. 

O prefeito eleito afirmou 
que que todos os subprefeitos 
serão de sua confiança, e não 
assumirão o cargo por indica-
ções. “Todos os meus subpre-

feitos serão pessoas da con-
fiança do prefeito; não serão 
indicações políticas”.

Na terça-feira, Eduardo 
Paes anunciou quatro nomes 
que farão parte da sua gestão. 
Marcelo Calero será o chefe da 
Secretaria de Governo e Inte-
gridade Pública, vinculada à 
Casa Civil, com a missão de 
evitar esquemas de corrupção 
de servidores e autoridades. 
Agentes públicos terão seus 
padrões de consumo monito-
rados e responderão a questio-
nários a fim de observar possí-
veis conflitos de interesse.

Outro nome anunciado foi 
o de Salvino Barbosa, morador 
da Cidade de Deus, que assu-
mirá a nova Secretaria da Ju-
ventude, voltada para progra-
mas de desenvolvimento dos 
jovens das comunidades.

Anna Laura Valente Secco 
será a secretária de Conserva-
ção e Ana Ribeiro, assumirá a 
subprefeitura da Zona Sul.

Paes anuncia 
mais quatro
Prefeito eleito indica Marli 
Peçanha para Ação Comunitária

 L NOVO GABINETE

Paes (centro) apresentou uma secretária e três subprefeitos

DANIEL CASTELO BRANCO
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Milícia covarde roda no 

Minha Casa Minha Vida
Seis mandados de prisão foram expedidos, um deles contra ‘Ecko’

 L EXPULSOU MORADORES DE CONDOMÍNIO NA ZONA OESTE

A
gentes da Delegacia de 
Repressão às Ações Cri-
minosas (Draco), que 

fazem parte da Força-Tarefa da 
Polícia Civil, fizeram ontem uma 
operação para prender milicia-
nos responsáveis por invadir um 
conjunto habitacional em Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio. 

Investigações apontam que, 
após tomar a ‘administração’ do 
local, o grupo paramilitar expul-
sou alguns moradores, tomando 
para si os apartamentos vazios 

com o objetivo de revendê-los. 
Os agentes tentaram cumprir 

seis mandados de prisão. Um de-
les contra o miliciano Welling-
ton Silva Braga, o ‘Ecko’, chefe da 
maior milícia do estado.

Além dele, foram indiciados 
Wallace Luís dos Santos, Uerlin 
de Oliveira Pereira, Raiana de Al-
meida Andrade, Liliane Oliveira 
da Silva e Ryan Oliveira da Costa. 
Todos os detidos vão responder 
pelos crimes de organização cri-
minosa e extorsão.

Cabral completa 4 anos preso
Em carta à família, ex-governador reclama de ficar em regime fechado

 L ‘ANOS DUROS, DIFÍCEIS’

O ex-governador Sérgio Ca-
bral, condenado a cumprir mais 
de 320 anos de prisão por crimes 
investigados pela Operação Lava 
Jato, enviou uma carta para a fa-
mília, que foi publicada em uma 
rede social, ontem.

Na primeira frase, Cabral lem-
bra do aniversário de prisão. “Ho-
je completam quatro anos que fi-
quei privado do bem maior do ser 
humano, após a saúde, a liberdade. 
Anos duros, difíceis”, escreveu Ca-
bral, na carta datada de 17 de no-
vembro de 2020.

Ele agradece o apoio da famí-
lia e afirma que sua permanência 
em regime fechado seria irregular. 
“Não sei mais quanto tempo per-
manecerei aqui. Por justiça e direi-
to de quem colabora nos esclare-
cimentos de todos os fato, não há 

sentido em me manter preso”, es-
creveu o ex-governador.

Cabral revelou que faz ginástica 
ao usar o degrau do banheiro para 
step: “Hoje, mais cedo, fiz o meu 
step. Diante do branco e cinza, no 
cubículo, já no milésimo passo, 
suando muito, entra o som do Fre-
ddy Mercury, Somebody to Love. 
Completei os 1.400 passos do dia”.

O ex-governador finalizou ci-
tando a mesma música da banda 
inglesa Queen. “Ouçam Some-
boby to Love, fechem os olhos, e 
pensem em mim”.

No dia 26, Cabral foi conde-
nado a 19 anos de prisão por re-
ceber, entre 2010 e 2016, R$ 144,7 
milhões em propina de empresá-
rios de ônibus. A defesa de Cabral 
alega que, por colaborar com a Jus-
tiça, não aceita a pena máxima. Cabral revelou que faz ginástico no degrau do banheiro da prisão

GIULIANO GOMES / PR PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Cinco homens suspeitos de 
integrar uma quadrilha de as-
saltantes foram presos na ter-
ça-feira por policiais da Dele-
gacia de Repressão aos Crimes 
Contra a Propriedade Ima-
terial (DRCPim) e da 15ª DP 
(Gávea). Renan Gouveia, Erick 
Oliveira dos Santos, Mateus de 
Paula Abreu, Tiago dos Santos 
Pereira e Paulo Ricardo de Oli-
veira Moraes fazem parte de 
um grupo conhecido como a 
‘Gangue do Rolex’. 

No último domingo, esse 
mesmo grupo tentou assal-
tar o delegado da Polícia Civil 
Maurício Demétrio, que estava 
indo almoçar com a família em 
um restaurante na Zona Sul do 
Rio. O delegado reagiu e trocou 
tiros com o bando, que fugiu. 

Segundo a Polícia Civil, o gru-
po é suspeito de cometer crimes 
contra frequentadores de restau-
rantes e hotéis na Zona Sul. 

A polícia apreendeu dez re-
lógios da marca Rolex, um re-
vólver, uma pistola, duas gra-
nadas, celulares e um carro. 
Um dos suspeitos foi baleado 
ao tentar reagir à prisão. Ele foi 
socorrido para o Hospital Lou-
renço Jorge, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste. 

As investigações apontam 
que o bando é oriundo de São 
Paulo e planejava ficar no Rio 
por pelo menos três meses. 

Os assaltantes já eram in-
vestigados pela Polícia Civil 
de São Paulo. Lá, pelo menos 
seis roubos em bairros nobres 
foram atribuídos ao grupo. A 
polícia analisou imagens de 
câmera de segurança e con-
seguiu identificá-los.

‘Gangue 
do Rolex’ 
é presa
Bando assaltava 
na porta de hotéis 
e restaurantes

 L NA ZONA SUL

Bandidos expulsavam famílias e revendiam os apartamentos

REPRODUÇÃO TV GLOBO
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Policiais do 7º BPM (São 
Gonçalo), do Batalhão de Cho-
que e do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) prenderam 
dois suspeitos e aprenderam ar-
mas e drogas no Complexo da 
Alma na manhã de ontem. A po-
lícia tenta conter a guerra entre 
duas facções criminosas que dis-
putam o controle da região.

Homens do Choque destrui-
ram um acampamento na par-
te alta da comunidade, de onde 
traficantes monitoravam ações 
da polícia e tentativas de invasão 
por facções rivais. 

Na localidade conhecida co-
mo Barreira, dois homens foram 
presos com drogas e levados pa-
ra a 73º DP (Neves). 

Na localidade de Vila Cando-
za, policiais do 7º BPM encon-

traram um tonel com grande 
quantidade de drogas e além de 
vários carros usados por bandi-
dos em invasões à região.

A Polícia Civil prendeu qua-
tro traficantes na comunidade 
da Linha, em Rio do Ouro. As in-
vestigações começaram após um 
dos bandidos se exibir nas redes 
sociais portando uma pistola. Os 
presos foram levados para a 72º 
DP (São Gonçalo).

Cocaína a rodo
PF apreende 2,5 toneladas da droga em Caxias

 L DOIS PRESOS EM OPERAÇÃO

A 
Polícia Federal apreendeu 
cerca de 2,5 toneladas de 
cocaína, em Duque de 

Caxias, na Baixada Fluminense, 
na terça-feira. Essa é considera-
da a maior apreensão já realizada 
pela PF dentro do estado do Rio. 
O valor estimado da droga é de 
R$ 65 milhões. 

A apreensão foi em um gal-
pão que era usado por trafi-
cantes para armazenar o ma-
terial entorpecente. Após um 
trabalho de inteligência e vigi-
lância, que identificou movi-
mentação suspeita de veículos 
no local, os policiais federais 
realizaram a incursão que re-
sultou no flagrante. 

Dois homens, um deles po-
licial militar da ativa, que esta-
vam no local foram presos em 
flagrante e irão responder por 
tráfico de drogas. A operação 
foi a Delegacia de Repressão às 
Drogas (DRE/RJ). 

O PM detido era respon-
sável pela segurança do local. 
Ele aproveitava os dias de fol-
ga para trabalhar para o tráfico. 
Com o militar foram apreen-

didas duas armas sem registro, 
sendo uma pistola e um revól-
ver calibre 38, além de um rá-
dio comunicador. O material 
foi encaminhado à Superin-
tendência da Polícia Federal 
no Rio de Janeiro. 

O superintendente da Polí-
cia Federal, Tácio Muzzi, disse 
que a apreensão ocorreu logo 
após a droga ser descarregada 

no depósito. “Podemos dizer 
que a droga chegou por manei-
ras diferentes: por terra, meios 
marítimos e aéreos. Não sabe-
mos qual destino ela teria, nem 
podemos dizer a qual facção 
criminosa pertencia. Todo es-
te material será incinerado. Es-
te foi o início e meio de uma 
investigação importante que 
ainda continua”, afirmou.

Carga de cocaína apreendida pela PF foi avaliada em R$ 65 milhões

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

PM baleado 
em Anchieta

 LUm PM lotado no 41º ba-
talhão (Irajá) foi baleado no 
braço e na perna ontem de 
manhã em operação em An-
chieta, na Zona Norte do Rio. 
Equipes patrulhavam a re-
gião próxima à comunidade 
Criança Esperança e foram 
atacadas. O policial foi leva-
do por colegas ao  Hospital 
Estadual Carlos Chagas, em 
Marechal Hermes. O quadro 
de saúde dele é estável. 

Ação contra 
pedofilia

 LA Polícia Federal defla-
grou ontem operação con-
tra exploração sexual in-
fantil em Búzios, na Região 
dos Lagos, e apreendeu no-
tebooks e celulares na casa 
de um suspeito. A Interpol 
do Canadá denunciou à Po-
lícia Federal que o suspei-
to distribuía cenas de abuso 
sexual de crianças em desde 
2013, para uma rede inter-
nacional de pedofilia.

Gatonet da 
milícia caiu

 LA força-tarefa da Polícia 
Civil que combate milícias 
que atuam no Rio estourou 
ontem centrais clandestinas 
de TV a cabo na comunida-
de da Covanca, em Jacarepa-
guá, na Zona Oeste do Rio. 
Segundo a polícia, o serviço 
ilegal de TV a cabo alcança-
va 1.500 residências e fatu-
rava cerca de R$ 200 mil por 
mês para a milícia que atua 
na região.

Preso com 
arma de fogo

 LUm homem foi preso den-
tro do apartamento em que 
mora, no Bairro Peixoto, em 
Copacabana, por porte irre-
gular de arma de fogo de uso 
restrito. Policiais da 12ª DP 
apreenderam três armas de 
fogo e mais de 20 facas. Ele 
foi denunciado por vizinhos 
por ameaça com arma de fo-
go em 11 de setembro e tem 
13 passagens por crimes co-
mo ameaça e lesão corporal.

Despejo 
suspenso

 LO Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) suspendeu de-
cisão do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-
2) que determinava o des-
pejo de 40 famílias de pe-
quenos produtores rurais 
da área do assentamento 
Osvaldo de Olveira, pró-
ximo a Macaé. A decisão 
atendeu pedido do Institu-
to Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra).

POLÍCIA

POLICIAIS 
DESTRUÍRAM 

ACAMPAMENTO 
NO ALTO DA 

COMUNIDADE

PM sufoca 
o tráfico no 
Morro da Alma
Operação prende dois suspeitos e 
apreende armas e drogas

 L FACÇÕES EM GUERRA
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Que prejuízo, Mengão!
Eliminações na Copa do Brasil e na Liberta podem custar até a permanência de Pedro

A
s eliminações do Flamengo 
na Copa do Brasil e na Li-
bertadores têm um impac-

to financeiro enorme. Afinal, serão 
R$ 25 milhões a menos nos cofres 
rubro-negros em relação ao que 
foi previsto no início da tempora-
da. O prejuízo vai dificultar a con-
tratação em definitivo do atacante 
Pedro junto à Fiorentina, por cerca 
de R$ 64 milhões.

A diretoria planejava chegar 
ao menos até a semifinal da Li-
bertadores e da Copa do Brasil. 
Só a eliminação para o Racing 
fez com que o clube deixasse de 
lucrar cerca de R$ 18 milhões. Já 
a queda para o São Paulo impe-
diu que o Flamengo embolsasse 
mais R$ 7 milhões.

Além da renovação de Pedro, o 
Flamengo planeja outras opera-
ções financeiras que poderão ficar 
complicadas, como a renovação 
com o goleiro Diego Alves, a ten-
tativa de manter o volante Thiago 
Maia, emprestado pelo Lille-FRA, 
e a permanência do atacante Pe-
dro Rocha, que pertence ao Spar-
tak de Moscou-RUS. Outra pen-
dência financeira é referente ao 
valor da rescisão contratual com 
o ex-treinador Domènec Torrent.

Cartola desabafa

A diretoria foi duramente cri-
ticada pelo planejamento e pelas 
más decisões durante a tempo-
rada. O vice-presidente Rodri-
go Dunshee afirmou que aceita-
va críticas da torcida, mas não de 
dirigentes de gestões anteriores. 
“Aceito todas as críticas da torci-
da. Vamos trabalhar consertar as 
falhas junto com esse grande elen-
co. O que não aceito são pessoas 
da gestão passada, dos jogadores 
ruins e hiperinflacionados, mi-
lhões do Vinicius Junior e da Glo-
bo jogados no lixo”, disse.

O prejuízo vai dificultar a contratação em definitivo de Pedro 

LUCIANO BELFORD

 LA 13ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça-RJ deu ganho de causa 
ao Flamengo ontem e foi anula-
da a decisão da 1ª Vara Cível que 
obrigava o clube a pagar pensão 
mensal de R$ 10 mil às famílias das 
vítimas do incêndio no Ninho que 
não chegaram a um acordo com 
o clube. Para os dois desembarga-

dores que votaram a favor da anu-
lação, não cabe à Defensoria e ao 
Ministério Público-RJ, autores da 
ação inicial sobre a pensão, defen-
der os familiares, algo que era de-
fendido pelos advogados do Fla. 
O único voto contra a anulação foi 
da relatora do caso, a desembarga-
dora Sirley Abreu Biondi.

Famílias de vítimas sem pensão

“ROGÉRIO CENI É 
COMPETENTE, MAS 

ERROU NAS ESCOLHAS”

EDMUNDO,  
JOGOU PELO FLAMENGO EM 1995

“INFELIZMENTE, CENI 
AINDA É TREINADOR PRA 

TIME PEQUENO”

EDILSON CAPETINHA, 
CAMPEÃO CARIOCA (2001) PELO FLA

“CENI FOI CULPADO. 
COMO DEIXA VITINHO 
JOGAR ATÉ O FINAL?”

NETO,
ÍDOLO DO CORINTHIANS

“CENI ESTÁ FAZENDO 
SUBSTITUIÇÕES 

TOTALMENTE ERRADAS”

PETKOVIC, CAMPEÃO CARIOCA (2000 
E 2001) E BRASILEIRO (2009) PELO FLA
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Tensão total na Colina
Em crise no Brasileiro, Vascão decide seu futuro na Sul-Americana hoje à noite

 L NÃO PODE VACILAR

A
meaçado de mais um 
r e b a i x a m e n t o  n o 
Campeonato Brasilei-

ro, o Vasco tenta mudar o fo-
co e descarregar toda a pres-
são na Copa Sul-Americana, 
competição em que a equipe 
decide hoje, às 21h30, em São 
Januário, contra os argen-
tinos do Defensa y Justicia, 
uma vaga nas quartas de final. 
Quem passar pega o Bahia.

No compromisso de ida, na 
Argentina, a partida terminou 

em 1 a 1, o que dá a vantagem 
ao Cruzmaltino de atuar am-
parado por um empate em 0 a 
0. Caso ocorra um novo 1 a 1, a 
equipe classificada sairá depois 
da disputa por pênaltis.

E se o clima já não era de 
tranquilidade por causa dos 
resultados recentes na Série A, 
principalmente após a golea-
da sofrida para o Ceará (4 a 1, 
também em São Januário, na 
última segunda-feira), tudo 
ficou ainda mais tenso depois 

que um grupo de torcedores 
resolveu protestar na porta do 
recém-inaugurado centro de 
treinamento do clube, em Jaca-
repaguá, na Zona Oeste do Rio.

O grupo já estava no local des-
de a manhã, mas só conseguiu ter 
contato com os atletas na parta 
da tarde. Houve cobrança em 
frente ao ônibus da equipe. O vo-
lante Fellipe Bastos e o zagueiro 
Leandro Castan, o pior em cam-
po diante do Vozão, conversaram 
com alguns desses torcedores.

Sem o artilheiro Germán 
Cano, vetado depois de ser 
diagnosticado com o novo co-
ronavírus, o desafio do Gigan-
te da Colina ficou ainda maior, 
uma vez que o camisa 14 é res-
ponsável por 20 dos 39 gols da 
equipe na temporada. Apesar 
de da importante ausência do 
atacante, a volta do apoiador 
Martín Benítez ao time titular 
renova muito as esperanças da 
torcida em relação ao cresci-
mento do setor de criação.

Um grupo de torcedores protestou na porta do recém-inaugurado centro de treinamento do clube, em Jacarepaguá, na Zona Oeste

REPRODUÇÃO TWITTER

 LNo último mês de mandato, o 
presidente Alexandre Campello 
relevou que desceu para o vestiá-
rio após a goleada para o Ceará 
por 4 a 1 e elevou o tom de co-
brança após a vexatória atuação 
em São Januário. “Tivemos uma 
conversa dura, uma conversa de 
cobrança. Uma cobrança feita 
para todos, comissão técnica, 
funcionários, jogadores e a pró-
pria diretoria”, disse Campello, 
revelando mais detalhes sobre 
a reunião: “É inadmissível que o 
Vasco esteja na posição que está 
no Brasileiro. Com o elenco que 
temos, deveríamos estar numa 
posição bem superior em rela-
ção à que nós nos encontramos 
hoje”, finalizou.

Bronca de 
Campello

Lucão; Miranda, Castan, Ricardo; Léo 
Matos, Marcos Jr, Leo Gil, Benítez, Neto 
Borges; Gustavo Torres (Talles Magno), 
Ribamar. Técnico: Alexandre Grasseli

Unsain; Breitenbruch, Frías, Martí-
nez, Brítez; Loaiza, Larralde, Riuz, 
Benítez, Pizzini; Braian Romero. 
Técnico: Hernán Crespo

Local: Estádio São Januário (RJ)  
Árbitro: Andrés Cunha (URU)  
Assistentes: Nicolás Taran (URU) e 
Martín Soppi (URU) 
Horário: 21h30  
TV: Conmebol TV

VASCO

DEFENSA Y JUSTICIA

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

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 3/12/202010



ESPORTES

RAPIDINHA...

Dentinho de olho no Timão
 LDestaque do Shakhtar Do-

netsk, da Ucrânia, o atacante 
Dentinho, que está em fim de 
contrato na equipe do leste eu-
ropeu, colocou o Corinthians 
em seu leque de opções para o 
futuro. Revelado pelo Timão, 
ele diz não esconde o carinho 
pelo clube. “Tenho mais oito 
meses de contrato aqui no Sha-

khtar, está aparecendo bastante 
proposta pra mim, estou muito 
feliz. O Corinthians é uma op-
ção, sim, o carinho que a torci-
da e o clube têm por mim, até 
hoje sou artilheiro do século 
com 55 gols, tenho muito orgu-
lho disso. O carinho pelo Co-
rinthians é muito grande”, dis-
se ao ‘Tá na Área’, do SporTV.

Fogão vai apelar 
por ajuda divina
Um padre irá benzer o Estádio Nilton Santos

 L FÉ!

A
tualmente com 78% de 
risco de rebaixamento 
no Campeonato Bra-

sileiro, de acordo com as pro-
jeções do site Infobola, do ma-
temático Tristão Garcia, o 
Botafogo resolveu apelar para 
o plano espiritual em busca de 
qualquer ajuda para se salvar 
da degola. Segundo a conta Info 
Botafogo, no Twitter, a diretoria 
já planeja até levar um padre 
ao Estádio Nilton Santos para 
benzer as instalações do clube.

Antes, em uma ação organi-
zada pelos torcedores nas redes 
sociais, diversos alvinegros jo-
garam sal grosso no entorno do 
Niltão para afastar as energias 
ruins, o que parece não ter fun-
cionado muito bem até agora. 

Quem também marcará pre-
sença no estádio é o presidente 
eleito Durcesio Mello, acompa-
nhado do vice-presidente Vini-
cius Assumpção, para conversar 
com o gerente de futebol Túlio 
Lustosa, a comissão técnica e os 
jogadores. O atual mandatário, 
Nelson Mufarrej, também es-
tará presente nesse bate-papo.

Boletim registrado
Em função das recentes pi-

chações com ameaças de mor-
te nos muros do Niltão e da se-
de social, no casarão de General 
Severiano, o departamento jurí-
dico alvinegro registrou ontem 
um boletim de ocorrência. A si-
tuação de tensão nos bastidores 
do clube aumenta com a proxi-
midade do clássico com o Fla-
mengo, neste próximo sábado, 
no Nilton Santos. Outro insu-
cesso deixará ainda mais com-
plicada a permanência da equi-
pe na elite do futebol nacional.

A casa do Alvinegro já teve até banho de grosso jogado pelo torcedores

ESTEFAN RADOVICZ

 LO Botafogo alimentava a espe-
rança de ter Gatito Fernández 
contra o Flamengo, sábado, pe-
lo Brasileiro. Mas o goleiro para-
guaio ainda sofre com um ede-
ma no joelho e não poderá atuar. 
Diego Cavalieri vai seguir como 
titular no gol do Alvinegro contra 
o rival. Gatito se lesionou atuan-
do pelo Botafogo em setembro, 

mas mesmo assim foi convocado 
pela seleção paraguaia. O goleiro 
defendeu a equipe em um dos jo-
gos das Eliminatórias da Copa do 
Mundo e agravou a lesão. O atle-
ta também estava suspenso por 
conta do chute ao VAR na parti-
da contra o Internacional, mas o 
gancho terminou no duelo con-
tra o Atlético-MG.

Gatito não enfrenta o Flamengo
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º ATLÉTICO-MG 42 23 13 3 7 41 29 12

 2º 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

 * Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.

24ª RODADA

ONTEM

 FORTALEZA  X  CORINTHIANS *

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), Germán 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

HOJE

 GOIÁS  X  SÃO PAULO 19H

18ª RODADA

09/12

 SÃO PAULO  X  BOTAFOGO 21H30

Fred treina e deve 
pegar o Furacão
Atacante está recuperado da lesão no tornozelo

 L FLUMINENSE

U
ma boa notícia para a 
torcida do Fluminense. 
O atacante Fred partici-

pou do treinamento de ontem 
com os companheiros e mos-
trou estar recuperado da tor-
ção no tornozelo.

O ídolo, de 37 anos, sofreu a 
lesão no aquecimento da der-
rota para o Palmeiras, por 2 a 
0, no último dia 14, no Allianz 
Parque. Ele também não atuou 
na vitória sobre o Internacio-
nal por 2 a 1 e no empate sem 
gols com o Bragantino.

Em oitavo lugar no Brasi-
leiro, o Fluminense tem com-
promisso importante no sába-
do contra o Athletico-PR, no 
Maracanã. Além de Fred, Odair 
Hellmann poderá ter o retor-
no do zagueiro Nino, do late-
ral-esquerdo Egídio, do meia 
uruguaio Michel Araújo e do 
volante Hudson, recuperados 
da Covid-19.

Contrato renovado

Após a estreia como titular 
diante do Bragantino, o meia 
Martinelli tem outro motivo 
para comemorar. Aos 19 anos, 
o jogador acertou novo víncu-
lo com o Fluminense até de-
zembro de 2024 e rechaçou o 
‘título’ de substituto de Dodi, 
que não acertou a renovação de 
contrato e treina em separado.

O próximo da fila é o atacante 
Marcos Paulo, de 19 anos. O presi-
dente Mário Bittencourt, que con-
traiu a Covid-19, negocia de for-
ma virtual com os representantes 
do jogador. Como o contrato vai 
até o meio de 2021, Marcos Paulo 
já poderá assinar um pré-contra-
to com qualquer outro clube caso 
não renove até janeiro. Fred desfalcou o Fluminense contra Palmeiras, Inter e Bragantino

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
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 L LIGA DOS CAMPEÕES

Neymar marca dois 

e PSG vence o United
Time francês derrota o Manchester United por 
3 a 1 e fica a um empate das oitavas de final

E
m grande noite dos bra-
sileiros, o PSG respi-
rou aliviado na Liga dos 

Campeões. Ontem, em Old 
Trafford, o clube francês der-
rotou o Manchester United por 
3 a 1, com dois gols de Neymar 
e um de Marquinhos. Rashford 
marcou o gol dos donos da ca-
sa. Com o resultado, os pari-
sienses chegam aos mesmos 
nove pontos de United e RB 
Leipzig, e ficam a um empate 
de garantir a classificação para 

as oitavas.
Em uma situação delicada e 

pressionado pela vitória, o PSG 
começou melhor na partida e 
conseguiu abrir o placar logo 
aos 5 minutos. Após tabela com 
Neymar, Mbappé finalizou da 
entrada da área, a bola desviou 
na marcação e sobrou para o cra-
que brasileiro, com pouco ângu-
lo, bater firme e superar De Gea.

Aos 32, Wan-Bissaka cruzou 
rasteiro, Rashford bateu de pri-
meira e a bola desviou em Da-

nilo antes de entrar: 1 a 1.
Na volta do intervalo, o PSG 

voltou novamente à frente do 
placar aos 23. Em sobra da co-
brança de escanteio, Herrera 
bateu de primeira na entrada 
da área e a bola ficou viva da 
área até chegar Marquinhos, 
que dominou e finalizou para o 
fundo das redes. Já nos acrésci-
mos, Neymar apareceu na pe-
quena área para completar pas-
se de Rafinha para o fundo da 
rede: PSG 3 a 1. Neymar abriu o placar e, nos acréscimos, selou a vitória na Inglaterra

AFP
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A GATA DA HORA

nutre imensa paixão pela advocacia criminal. 

Será que a moça já sabe que prendeu o coração desse sofrido 

estagiário? Deslumbrante e charmosa, a quase ‘advogata’ 

tem 21 anos, mora em Brasília e torce pelo Cruzeiro. No Ins-

tagram, ela é um espetáculo de beleza em melissaalves__.

MELISSA ALVES

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

DAVI FERNANDES/DIVULGAÇÃO

 LPrincipal nome dos Los An-
geles Lakers, o ala-pivô LeBron 
James, de 35 anos, ampliou seu 
contrato com a franquia ca-
liforniana até a temporada 
2022/2023. O valor do víncu-
lo é de US$ 85 milhões (cerca 
de R$ 445 milhões). O supe-
rastro é quatro vezes campeão 
da NBA, quatro vezes MVP 
da temporada e quatro vezes 
MVP das finais. A temporada 
da NBA começará no próxi-
mo dia 22 com Golden State 
Warriors x Brooklyn Nets e o 
clássico de Los Angeles entre 
Lakers x Clippers, que colo-
cará frente a frente LeBron Ja-
mes/Anthony Davis x Kawhi 
Leonard/Paul George.

LeBron renova com os Lakers
DIVULGAÇÃO

ú n i c a 
equipe do Rio classifica-
da para a segunda fase da 
Série D, pegará nos dois 
próximos domingos o 
São Luiz-RS. A ida será no 
Correão, às 15h. Quem 
passar vai encarar Tupy-
nambás-MG ou Apareci-
dense-GO nas oitavas.

z a -
gueiro do Valencia-ESP, con-
cluiu todos os trâmites pa-
ra obtenção do passaporte 
espanhol e aguarda com 
otimismo a decisão sobre 
a dupla cidadania para de-
fender a ‘Fúria’. Revelado 
pelo Vitória-BA, o jogador 
está com 30 anos.

 LA CABOFRIENSE, LGABRIEL PAULISTA,
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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
 

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,

 

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

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

MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se de Mecânico com  
experiência em 
Mecanica em Geral e Injeção 
Eletrônica. Tels: 3451-9141/ 
3452-8324 falar com Sr. Sérgio.
 

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.
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 

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.

 
ANINHA CENTRO 
40 anos, morenaça, massagista 
habilidosa, com várias técnicas 
diversificadas. Totalmente apa-
relhada, carinhosa, paciente, 
local discreto! Aceito cartão. T.21-
97314-1082
 
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
 
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.
 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, 
cheirosa, educada, massagem 
relaxante,  atendimento local 
discreto, aparelhos. Realize seus 
sonhos. Largo Machado. 2051-
9767/ 98934-8990.
 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br
 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa

 

TITAN2019 
0km, garantia anual, entrada 
R$1.200,00 financiamento 48x 
R$158,00 ou entrada R$2.100,00 
financiamento 24x R$208,00 
Grátis: frete, capacete, Ipva. 
Tel: 99688-3467
 
TWISTER2019 
0km, garantia anual, entrada 
R$1.500,00 financiamento 48x 
R$208,00 ou entrada R$2.600,00 
financiamento 24x R$262,00 
Grátis: frete, capacete, Ipva Tel: 
99688-3467

 

MOTORISTA V/TEXTO
Motorista auxiliar táxi, direto diá-
ria semanal R$400,00, que tenha 
garagem. Tel 98639-6273 zap.
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JESUÍTA SE DECLARA: 
‘MEU AMOR’

 LJesuíta Barbosa se declarou pa-
ra o fotógrafo, Fábio Audi, atra-
vés do Instagram, ontem. “Sem-
pre gostei de dizer “roseo”, me 
referindo a cor. Aprendi assim. 
Me lembra sempre a rosa como 
imagem em pigmento. Azul 
nunca foi a cor mais quente. Es-
ta foto e do @fabioaudi, meu 
amor”, escreveu o ator na le-
genda. O fotógrafo era aponta-
do como namorado de Jesuíta 
desde 2014, no entanto, o ator 
nunca confirmou o relaciona-
mento dos dois.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

‘MEU NOIVO’, 
DIZ URACH

 LAndressa Urach mos-
trou a seus seguidores 
do Instagram que ga-
nhou uma rosa verme-
lha, na terça-feira, do 
noivo. “Banho tomado, 
maquiada, cheirosa e ar-
rumadinha para esperar 
o meu noivo”, disse ela, 
que não revelou a iden-
tidade do amado. 

EM ALTA EM BAIXA

 LMarília Mendonça enca-
beça a lista dos 10 artistas 
mais ouvidos no Brasil.

 LApós noivo pular a cerca, 
casamento de Ivy Moraes 
em Cancún é cancelado.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

É MUITA SENSUALIDADE
 LLudmilla e Brunna Gon-

çalves estão aproveitando 
uma Lua de Mel nas Maldi-
vas. No Instagram, ontem, 
Brunna postou alguns cli-
ques bem sensuais do ca-
sal. Nas imagens, elas estão 
com o biquíni combinando 
e bem agarradinhas à beira 
da piscina. “Nem nos meus 

melhores sonhos eu imagi-
naria viver isso! Eu to viven-
do os melhores dias da mi-
nha vida e que seja sempre 
assim ao seu lado! Mais um 
sonho meu que você realiza, 
você não sabe o quão feliz 
você me faz! Te amo minha 
bebê pirracenta”, escreveu 
a dançarina.

‘SEREIANDO’, BRINCA GALISTEU
 LAdriane Galisteu posou de topless nas Ilhas Maldivas e brin-

cou: “Sereiando por aqui”. Os internautas, claro, elogiaram 
a beleza e boa forma da loira. 

NOVO VISUAL

 LLexa está de visual no-
vo! A cantora deixou 
pra trás o cabelão até a 
cintura e cortou as ma-
deixas na altura dos om-
bros. Os fios também 
estão mais claros. A res-
ponsável pela mudança 
foi a cabeleireira Janny 
Mota. “Amei. Eu estou 
passada. Eu estou no 
chão”, comentou a can-
tora sobre seu novo ca-
belo, no Instagram Sto-
ries, ontem. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Câncer no útero
 LFátima Bernardes revelou que está com cân-

cer no útero através de uma publicação no Ins-
tagram, ontem. A doença ainda está em fase ini-
cial. “Estou bem. Depois de uma série de exames 
de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer 
de útero em estágio inicial. Vou me afastar por 
uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como 
sempre usei minhas redes com total franqueza e 
verdade, preferi eu mesma passar essa informa-
ção para todos que me acompanham. Enquan-
to isso, aproveito o aconchego dos meus pais, fi-
lhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já 
agradeço pelo carinho, pelas boas energias de 
todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nos-
sos encontros”, escreveu ela. Nos comentários 
da publicação, famosos como Lair Rennó,  Paulo 
Gustavo, Vera Fischer, Mônica Martelli, Angélica, 
Tatá Werneck, Maisa e Felipe Andreolli enviaram 
mensagens positivas para a apresentadora. Na-
morado de Fátima, Túlio Gadêlha fez uma ho-
menagem à amada em sua rede social. “Você é 
mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do 
que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor”.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h00. Globo: K2 (foto) consegue despistar Tato. Tato 
não conta para Keyla sobre a suposta gravidez de K2. Lica 
e Samantha estranham o comportamento de Ernesto e 
desconfiam de Malu. Ernesto pressiona Bóris para resolver 
a situação dos professores no colégio Grupo. K1 deixa 
escapar para Keyla a possibilidade de K2 estar grávida.

19h40. Globo: Tancinha (foto) é humilhada na festa 
da Mercúrio e deixa o local para não atrapalhar Apolo. 
Aparício se recusa a sair da mansão. Beto instiga Tancinha 
a acreditar que Apolo mentiu para ela. Jéssica finge para 
Felipe que gostou de Shirlei. Carol pede ajuda à família de 
Francesca para encontrar Afonso. Rodrigo desagrada Beto.

21h00. SBT: As crianças sentem falta das broncas de 
Ernestina (foto) e estranham o sumiço da zeladora. Na 
sala, com uma mala na mão, Ernestina se despede do local 
e afirma para si mesma que não conseguirá viver no orfa-
nato sendo rejeitada por Chico e sem o amor das crianças. 
Carol e Dani chegam à casa de Dona Nina.

18h30. Globo: Cassiano (foto) diz a Cristal que não con-
fia mais nela. Taís e Ester inauguram a empresa de bugues. 
Alberto pede a Gonzalo que afaste Dom Rafael de seu 
caminho. Cassiano pergunta a Cristal onde Dom Rafael 
está escondido. Bibiana, Donato e os filhos vão à festa 
de aniversário de Hélio, e o executivo fica constrangido.

21h00. Record: Bernardo (foto) atira no celular de Po-
derosa. Ele exige que ela fale apenas com ele. Bernardo 
estende o celular para que Poderosa comece a gravá-lo. 
Ela pede que ele comece falando sobre o roubo do rim de 
Peppe. Miguel se aproxima. Rosa Flor atira em Bernardo.

21h40. Globo: Eugênio (foto) diz a Ritinha que não re-
velará que a viu no aquário, mas teme que a menina conte 
sobre Irene. Eurico comenta com Dantas sobre a tendência 
de Silvana a jogar. Nonato é agredido por dois homens. 
Aurora vai ao encontro de Bibi e Rubinho.

 L DIVERSÃO

Comédia natalina
Filme retrata o jeito brasileiro de celebrar o Natal

E
sse é “pa ver” — e se diver-
tir. O novo filme de Natal 
da Netflix, ‘Tudo Bem no 

Natal que Vem’, estrelado por 
Leandro Hassum, estreia ho-
je no serviço de streaming e 
traz para o público o melhor 
do Natal brasileiro: muitas pia-
das que só os encontros de fa-
mília podem proporcionar, em 
meio a garfadas de peru, pavê 
e uva passa. 

“Acho que o que é bacana do 
filme é trazer esse Natal brasi-
leiro. Muita gente vai se iden-
tificar porque toda família tem 
algum dos personagens do fil-
me. Nos identificamos tam-
bém”, explica o humorista.

Além de Hassum, o filme 
conta com Elisa Pinheiro, Mi-
guel Rômulo e Arianne Bo-
telho no elenco. A produção 
narra a história de Jorge, vivi-
do pelo humorista, um pai de 
família que odeia o Natal por 
fazer aniversário na mesma da-
ta e nunca conseguir comemo-
rar. Após levar um tombo no 
dia 24 de dezembro, Jorge passa 
os próximos anos acordando 
na véspera de Natal, sem lem-
brar de nada do que aconteceu 
nos outros 365 dias e tendo que 
lidar com as consequências de 
tudo o que seu “outro eu” fez. 
Gravado em dezembro do ano 

passado, o filme estreia em um 
contexto mundial completa-
mente diferente. Para os atores, 
esse momento só aumentou a 
importância do filme.

“A mensagem do filme se in-
tensifica ainda mais com esse mo-
mento que a gente está vivendo. É 
muito simbólico. Todos nós so-

mos engolidos por uma rotina 
louca, de não prestar atenção, de 
não conversar, não estar juntos”, 
conta Arianne. “Todos nós já es-
tivemos no lugar de não ver o ano 
passar. A pandemia deixou evi-
dente a importância que a gente 
tem que dar para as coisas mais 
próximas”, completa Hassum.

‘Toda família tem algum dos personagens do filme’, diz Hassum

DESIREE DO VALLE/NETFLIX
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“É melhor recordar o amor como ele foi no início.”

(Bess Streeter Aldrich)

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

 LTerá pique para definir obje-

tivos. Não exagere nas críticas 

com as pessoas. Brigas podem 

acontecer no romance, mante-

nha a calma. Quem está só vai 

arrasar na conquista.

Números da sorte: 41, 50 e 05.

 LTenha cuidado com viagens 

e saúde. A família pode preci-

sar de ajuda. Seu lado sensual 

dará as caras na conquista, use

-o a seu favor. A paixão vai pe-

gar fogo no relacionamento.

Números da sorte: 96, 33 e 06.

 LA companhia dos amigos 

será bem-vinda. Uma parceria 

pode ajudar com seus sonhos. 

Se está só, caso passageiro 

deve pintar. Cumplicidade 

deverá ser o forte a dois.

Números da sorte: 61, 34 e 07.

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

 LPode pintar promoção no 

trabalho e melhoras com di-

nheiro. Cuidado com brigas 

em família. Paquera pode não 

correr como queria. A dois, 

maneire as críticas.

Números da sorte: 44, 26 e 35

 LVai abusar da criatividade 

para sair da rotina. Antes, dê 

conta das tarefas de casa e do 

trabalho. Programa de última 

hora agita o romance. Alguém 

de fora anima a paquera.

Números da sorte: 54, 27 e 81.

 LNem tudo vai correr de acor-

do com os planos, saiba impro-

visar. Cuide do seu dinheiro. 

A paixão deve esquentar, mas 

fuja de brigas. Paquera pode 

enfrentar imprevistos.

Números da sorte: 19, 37 e 01.

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

 LSe trabalha em casa ou com 

parentes pode encarar altos e 

baixos. Um antigo amor pode 

reaparecer. A dois, seu lado 

protetor se destaca e pode 

ganhar pontos com o par.

Números da sorte: 83, 47 e 38.

 LBom dia para conhecer gen-

te nova, ser criativo e resolver 

assuntos em viagens, mas não 

descuide da saúde. Discussões 

não estão descartadas no tra-

balho e no amor.

Números da sorte: 03, 12 e 30.

 LTerá habilidade com dinhei-

ro, mas precisará trabalhar 

duro. Maneire na possessivi-

dade com o par. A paquera 

pode andar mais devagar do 

que gostaria, tenha calma.

Números da sorte: 67, 49 e 85.

SÃO FRANCISCO XAVIER 
Nascido na cidade de Xavier, na Es-
panha, no ano de 1506, sofreu com 
o horror de uma guerra logo cedo, 
na juventude. Aos 18 anos, foi para 
Paris estudar, tornando-se professor 
e doutor. Fundador da Companhia 
de Jesus, Francisco foi ainda mis-
sionário no Oriente, onde realizou 
importantes missões espirituais na 
Índia, Japão e China, e ficou conhe-
cido como São Paulo do Oriente. 
São Francisco Xavier, com dez anos 
de apostolado, tornou-se mereci-
damente o Patrono Universal das 
Missões, ao lado de Santa Teresinha 
do Menino Jesus. Morreu em 1552.

SANTO DO DIA

BÊBADO
Um bêbado vai fazer alguns 
exames médicos. Terminada 
a primeira etapa, o médico, 
preocupado com o estado do 
paciente, pergunta:
— O senhor bebe?
E o homem, sem pensar duas 

vezes, responde:
— Pode colocar duas doses!

ASSALTO
O marido é assaltado e tem 
os pertences e suas roupas 
levados. Ele vai para casa e 
encontra sua mulher pelada 

com o vizinho na cama.
— Maria! Ricardo! Não acre-
dito! Vocês também foram 
assaltados?

COCHILO
Gabriel pega no sono no 
trabalho, depois da farra à 

noite. De repente, ele acor-
da, com o chefe chegando. O 
sujeito volta a fechar os olhos 
e afirma:
— Como eu estava dizendo, 
Senhor, abençoe o meu che-
fe, nos dê sabedoria para o 
nosso trabalho, amém!

BOLINHA DE GUDE
Dois meninos vão ao hospital 
e o médico pergunta o que 
aconteceu para um deles:
— Engoli uma bolinha de gude.
— E que houve com o outro 
menino?
— A bolinha é minha!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obaluayê
MENSAGEM:
Obaluayê diz que estamos 
em um ótimo período para 
mudança de casa e para re-
solver problemas com famí-
lia. Uma boa conversa pode 
mudar o final da história.
SAUDAÇÃO:
Atotô, Ajuberô
CORES:
Branco, preto e terracota.
ELEMENTO:
Terra
SIMPATIA:
Para conseguir ter um dia de 
boas resoluções e de atitu-
des positivas, ao amanhecer, 
tome um banho da erva Sete 
Sangrias, da cabeça aos pés 
e use roupa branca. Peça a 
Obaluayê que te mostre os 
melhores caminhos a seguir.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LPode querer rever as pessoas 

queridas, mas tenha cautela! 

Una forças com os colegas 

no trabalho. Supere o ciúme 

a dois. Abra o jogo com a pa-

quera na conquista.

Números da sorte: 29, 83 e 56.

 LO serviço tem tudo para de-

colar de vez. Olho aberto com 

informações falsas e fofocas 

vindas de amigos. A paquera 

pode ficar em segundo plano. 

Ajude o par nas tarefas. 

Números da sorte: 66, 30 e 48.

 LA diversão está em alta, inclu-

sive no trabalho. Redobre ain-

da mais a cautela com dinhei-

ro. Será o centro das atenções 

na conquista. O romance esta-

rá às mil maravilhas. 

Números da sorte: 85, 67 e 31.
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