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Filha de Alok e
Romana nasce
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DICAS DAS
FAVELAS
PRO PAES

VASCAÍNOS PEDEM
A CABEÇA DO PINTO
Em show de horrores de Ribamar, Vasco perde
e cai na Sula. Torcida tá na bronca com técnico
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MENGÃO RENOVA COM ‘HUGOLEIRO’

ESCOLAS
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Pré-matrícula
para a rede
estadual
começa hoje
CRIME BRUTAL

ELETROCUTADA 4

Dez indiciados
por morte
no Terreirão
do Samba
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O MEIA dá voz a líderes comunitários e
mostra o que os moradores mais precisam
4

MORTO A FACADAS NA
ESTAÇÃO MADUREIRA
Vítima teria se envolvido em briga com um usuário de drogas na bilheteria
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO

ROMULO RISSO

JORNALEIRO JORNALISTA

CARTA DO LEITOR

TENHO 65 anos e
sou jornaleira há quatro. Moro em Bangu.
Antes fui dona de casa.
Na minha profissão
gosto de bater papo
com clientes. O bom
daqui é o comércio,
mas precisa de mais
segurança. Torço pelo
Botafogo. Nas horas
vagas gosto de fazer
palavras cruzadas, ler
sobre novelas e piadas
no MEIA HORA.
HELOÍSA HELENA
RODRIGUES —
Bangu

L

Calçada estreita traz Falta asfalto no
riscos a pedestres
Jardim Itaipu
A calçada da Rua Bernardino de
Melo, no Centro de Nova Iguaçu, põe em risco os pedestres,
sobretudo idosos e pessoas com
deficiência. O passeio é muito estreito, tem no máximo um metro
de largura. As pessoas acabam
se arriscando na rua. Um perigo!
Viviane Machado
Por e-mail

L

L

Falta policiamento
em S. J. de Meriti

Ramal Santa Cruz
só vive lotado

Calçadas com
buracos em Honório

Na Vila São João, em São João de
Meriti, todo dia, a qualquer hora,
assaltos são cometidos por bandidos armados. Os moradores do
bairro estão com medo de sair de
casa, principalmente depois que
escurece. Um horror!
Anônimo
Por e-mail

O QUE BOMBA

INDICADORES

NA INTERNET
POLICIAIS CIVIS PRESOS POR
EXTORSÃO A MOTORISTAS
PÁGINA 4

CAMINHÃO-PIPA DA CEDAE
NÃO CHEGA NO MÉIER
PÁGINA 6

POUPANÇA: 0,1159 %
(HOJE)
DÓLAR: R$ 5,187 (C);
R$ 5,188 (V)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045

LUDMILLA PERDE PERUCA
PÁGINA 16
Leia mais no site www.meiahora.com

Gostaria que a Prefeitura do Rio
de Janeiro mandasse tapar todos
os buracos da Rua Aricuri. Além
disso, tem que mandar trocar uma
lâmpada queimada na Rua São
Jacinto, no poste em frente ao
número 43, em Campo Grande.
A rua fica escura durante a noite.
Irene Rocha
Por e-mail

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

Precisa de asfalto na Rua Abade
Ramos, em Jardim Itaipu, Belford
Roxo. Quando chove as ruas viram rios de lama e ninguém consegue sair de casa, isso quando a
lama não invade as residências.
Precisamos do mínimo de saneamento básico para viver.
Luan Ferreira
Belford Roxo

Ruas problemáticas
em Campo Grande

SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

O ramal Santa Cruz, da SuperVia,
vive lotado e alguns passageiros
ficam praticamente do lado de
fora do vagão. Dentro do trem há
avisos como “Sem cuidado, a vida
não tem sentido” e “Empurrar
para segurar lugar?”.
Michael Silva
Por e-mail

L

CADÊ VOCÊ
VIVIAN
FLORENCIO
tem atualmente 19 anos. Ela
desapareceu
em 4 de fevereiro de 2005,
em Curitiba
(Paraná), após
ser sequestrada, quando
tinha 4 anos.
Informações para 2286-8337

Em Honório Gurgel, as calçadas
estão completamente esburacadas. Tenho filho pequeno que é
cadeirante e é horrível passar por
ali. Isso é um absurdo! Idosos e
pessoas com carrinho de bebê
também tem dificuldades.
Rita Andrade
Honório Gurgel

L

TELEFONES
1746

Disque-Rio

192

Samu
Polícia Militar

190

Polícia Civil

197
2253-1177

Disque-Denúncia
Bombeiros

193

Defesa Civil

199

Disque-ordem

153
151

Procon-RJ
Cedae

0800-282-1195

CEG

0800-024-0197

Light

0800-021-0196

FALE COM A REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888 / AV. DOM HÉLDER CÂMARA, 164. CEP 20911.292, RJ / CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222 8640
O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda
Presidente
Alexandre Donizeti Rodrigues
Editor-executivo
Bruno Ferreira
Editor-chefe
Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)
Editores-assistentes
Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

Jorge Jreissati (jorge.jreissati@meiahora.com)
Marlos Mendes (marlos.mendes@meiahora.com)
Editor-assistente de arte
Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)
Designers
Anderson O. dos Santos e Sá (anderson.oliveira@meiahora.com)
Douglas Gomes (douglas.gomes@meiahora.com)
Renato Araújo (renato.araujo@meiahora.com)
Viviana Rodrigues de Assunção (viviana.rodrigues@meiahora.com)

Central de Atendimento ao Leitor:
2222-8600 / 2222-8650/ 2222-8651
Classificados:
2532-5000/ 2222-8652/ 2222-8653
2222-8654/ 2222-8655/ 2222-8656
Noticiário
2222-8191, 2222-8631, 2222-8388
SP: (11) 9.4704-2393, (11) 9.9623-7645, (11) 9.9973-8313
Brasília: (61) 9.9209-1891

FILIADO AO IVC
(INSTITUTO VERIFICADOR
DE COMUNICAÇÃO)

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 4/12/2020 · MEIA HORA

3

POLÍCIA
L VIOLÊNCIA SEM FIM

Pipoco come solto
Duas pessoas são feridas por bala perdida. Tiroteios levam tensão e pânico
REPRODUÇÃO TV GLOBO

m idoso de 74 anos foi
atingido por uma bala
perdida dentro de casa,
no bairro Colubandê, em São
Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã de ontem.
Após ser baleado no abdome, ele foi socorrido pela esposa para o Hospital Estadual
Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro. A unidade de saúde
informou que o quadro de saúde dele era estável.
A Polícia Militar informou
que não havia nenhuma operação na região e que homens do
7º BPM (São Gonçalo) estiveram no hospital para verificar
a entrada de paciente com ferimento provocado por arma de
fogo. O caso é investigado pela
74ª DP (Alcântara).

U

Baleada em Manguinhos
Outro caso de bala perdida
aconteceu em Manguinhos, na
Zona Norte do Rio. Uma mulher foi atingida por dois disparos na tarde de quarta-feira,
quando traficantes atacaram
policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da 21ª DP (Bonsucesso)
que davam proteção a funcionários da Light.
Os policiais socorreram
a vítima, que é moradora da
comunidade e foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da Rio.
Segundo a unidade de saúde,
ela foi internada com quadro
de saúde estável.
De acordo com a Light, técnicos foram ao local cortar a
ligação clandestina que furtava energia para uma fábrica
de gelo. O dono da fábrica foi
levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Um ferido na
Chácara do Céu
L A Tijuca também foi palco
de operação da Polícia Militar em que houve confronto
entre policiais e traficantes.
Dois suspeitos foram presos e
um outro ferido em confronto com policiais do Grupo de
Intervenções Táticas (GIT)
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade
da Chácara do Céu, na Tijuca. O homem ferido no confronto foi socorrido e levado
para o Hospital do Andaraí.
Na ação, os policiais militares apreenderam com os criminosos duas armas, além de
três granadas e quantidade
não contabilizada de drogas.

CDD: ameaça
de invasão
Moradores da Gardênia Azul
e da Cidade de Deus, na Zona
Oeste do Rio, relataram nas redes sociais, na madrugada de
ontem, o reforço policial nas
comunidades após denúncia
de confronto entre a milícia e
o tráfico. Moradores publicaram vídeos em que dois blindados da PM (Caveirões) entram
na comunidade. Segundo relatos, o Bonde do Ecko teria tentado dar um golpe nos antigos
milicianos da Gardênia Azul e
ameaçado invadir a Cidade de
Deus. Homens do Batalhão de
Polícia de Choque (BPChq) e
do 18° BPM (Jacarepaguá) foram enviados ao local.
L

Caveirão da PM ajudou no reforço ao policiamento ontem na Gardênia Azul e na Cidade de Deus

Policiais ocupam comunidades da Zona Norte
L A Polícia Militar realizou
uma série de operações na
manhã de ontem na Zona
Norte do Rio. Nos complexos
do Chapadão e da Pedreira,
equipes reforçam o policiamento para inibir o roubo de
cargas na região que envolve
os bairros Pavuna, Costa Barros e Anchieta.

Para dificultar a entrada dos policiais durante a
ação, traficantes atearam fogo em barricadas nos principais acessos das comunidades.
Com isso, a circulação de ônibus foi interrompida por mais
de uma hora. Moradores relataram intenso confronto entre
policiais e traficantes no início

da manhã de ontem.
Segundo informações da
corporação, policiais militares
também realizaram operação
na Penha. Equipes da Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP)
Fé/Sereno efetuaram uma ação
de varredura na região. Não
houve registro de prisões ou
apreensões.
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POLÍCIA
L EXTORSÃO

L ESTAÇÃO DA SUPERVIA

Policiais em cana

Facada e morte
em Madureira

Extorquiam donos de carros em situação irregular

C

inco policiais civis e um
comparsa foram presos
ontem acusados de extorsão em operação do Ministério
Público do Rio e da Corregedoria da Polícia Civil. Investigações
apontam que os agentes usavam
viaturas e armas da 28ª DP (Campinho), na Zona Norte, para disfarçar e cometer os crimes.
Segundo o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ),
a quadrilha tomava dinheiro de
motoristas de veículos irregulares,
fazendo ameaças de prisão. Uma
das vítimas chegou a pagar R$ 40
mil e outra, R$ 15 mil.
A denúncia foi feita por meio
de delação premiada em 2017,
cujo informante foi assassinado
no mesmo ano em circunstâncias ainda investigadas.
A justiça do Rio expediu man-

dados de prisão contra os policiais
civis Rogério Teixeira de Aguiar,
Joel Tonassi de Oliveira,Vladimir
Machado, Vinicius Lando Forni
(‘Gaúcho’), Leonardo Alexandre
Silvano de Andrade e contra o civil Carlos Augustus Lima da Cruz
Junior. Além disso, foram cumpridos sete mandados de busca e
apreensão em diferentes endereços ligados aos suspeitos.
Milícia na Baixada
Três suspeitos de integrar
milícia na Baixada foram presos ontem pela Draco e pela
Seap. Um deles é ex-PM. Um
outro atuava como “olheiro” na
Avenida Brasil, monitorando a
chegada da polícia. O terceiro já
estava preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu,
na Zona Oeste, e dava ordens ao
grupo de dentro da cadeia.

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Umdospoliciaisfoipresoemcasa

L RESPONSABILIZADOS PELO CRIME

Dez pessoas indiciadas

Vítima teria se envolvido em
discussão com usuário de drogas
Um homem não identificado
foi morto a facadas ontem à tarde em frente à bilheteria da estação
da Supervia em Madureira, Zona
Norte.O crime causou pânico aos
passageiros. Quando os bombeiros chegaram, o homem, de cerca
de 20 anos, já estava morto.
Segundo relatos de testemunhas, o homem teria se envolvido
em uma briga com um usuário
de drogas, que o esfaqueou e fugiu. Em um vídeo que circula nas
redes sociais, o corpo do jovem
aparece no chão em meio a uma
poça de sangue.O acesso à estação
próximo ao calçadão de Madureira chegou a ser fechado.
Assim como o Corpo de Bombeiros, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) também foi acionado. A estação não
chegou a ser interditada e passageiros puderam acessá-la pela entrada próxima ao viaduto Negrão
de Lima e à estação do BRT. A cir-

Jovem morreu eletrocutada no Terreirão em 2019

culação de trens permaneceu regular em todos os ramais.
Em nota, a “concessionária lamentou que o sistema ferroviário, do qual dependem milhares
de passageiros, registre episódios
de violência como esse,a exemplo
do que ocorre em todo o estado do
Rio”.A empresa ressaltou que,“de
acordo com o contrato de concessão, a segurança pública é uma
atribuição do Governo do Estado.
Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia
e acionam os órgãos responsáveis
sempre que necessário”,diz o texto.
A Polícia Militar informou que
equipes do GPFer foram acionadas para uma ocorrência de tumulto e encontraram o homem
morto.“Informações preliminares dão conta de que houve um desentendimento entre vendedores
ambulantes. A área foi isolada e a
Delegacia de Homicídios da Capital acionada”, diz a nota.

PORTAL DOS PROCURADOS
DIVULGAÇÃO

A 6ª DP (Cidade Nova) relatou ao Ministério Público-RJ o
inquérito da morte da estudante
de odontologia Maria Fernanda
Ferreira de Lima, 20 anos, eletrocutada na festa Puff Puff Bass, no
Terreirão do Samba, Centro do
Rio, em abril de 2019. Dez pessoas foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).
Como resultado de 19 meses
de investigação, foram responsabilizados pelo crime: dois sócios da empresa que organizou o
evento, quatro parceiros comerciais,um funcionário da Prefeitura do Rio, o proprietário de uma

empresa que instalou placas de
metal no local, um homem contratado por esta empresa para a
instalação e um brigadista.
Relembre o caso
Maria foi eletrocutada ao tocar
em uma barra de ferro e socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas teve duas paradas
cardiorrespiratórias e não resistiu. Segundo Pedro Figueiredo,
de 21 anos, que estava com a amiga no evento, havia fios elétricos
no apoio da grade.“No momento que ela empurrou a grade, acabou conduzindo a eletricidade”,
lamentou, emocionado.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

FORAGIDOS: Liliane de Oliveira Sales, Raiana de Almeida Andrade,
31 anos, Uerlin de Oliveira Pereira, 41, e Wallace Luís dos Santos, 42, são
procurados pela justiça por suspeita de integrar milícia que expulsava
moradores do Minha Casa Minha Vida em Santa Cruz para revender os
imóveis. Denúncias: Whatsapp 98849-6099 ou telefone 2253-1177.

L

Maria Fernanda tinha 20 anos
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GERAL
L PANDEMIA EM ALTA

L ‘CAIU UM FILETE E PAROU’
REGINALDO PIMENTA

Rio passa SP em
mortes por dia
Município tem em média 60 óbitos diários

O

Rio ultrapassou a cidade de São Paulo em número de mortes diárias
por coronavírus, se considerada as duas últimas semanas. O
alerta foi publicado pela Fiocruz na terça-feira, em nota
técnica do grupo de pesquisa
‘Monitora Covid-19’. Segundo o estudo, a capital carioca
tem média de 60 mortes diárias
contra 35 em São Paulo, nos últimos 14 dias.
O Estado de São Paulo recuou esta semana da bandeira
verde para a amarela, endurecendo as medidas de flexibilização, como redução no horário de funcionamento do
comércio. No Rio, a pressão
é grande por parte das instituições que estudam a pandemia. O Comitê Científico já
sugeriu ações mais enérgicas,
assim como Fiocruz, UFRJ e
e Ministério Público do Rio

(MP-RJ). Mas estado e município ainda não anunciaram
qualquer medida.
Em números absolutos, a
capital paulistana tem 14.008
óbitos, e o Rio 13.405. A Fiocruz ressalta, no entanto, que
“São Paulo, que sempre apresentou os piores índices da
doença, aparece agora em segundo lugar”.
A Secretaria de Estado de
Saúde (SES) vai iniciar hoje o
programa de ampliação de testagem para Covid-19. O agendamento começou ontem pelo
aplicativo Dados do Bem. Os
testes serão realizados no Hospital Estadual Alberto Torres e
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Colubandê, em
São Gonçalo; e no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra.
Zilda Arns, em Volta Redonda. A capacidade total será para 1.500 exames por dia.

Mais leitos
para doentes
Com a taxa de ocupação na
rede do SUS (unidades municipais, estaduais e federal) em
92% (enfermaria, 85%) o governo do estado abrirá leitos cofinanciados, ou seja, custeados
pelo estado. Serão 1.053 leitos
de UTI e 126 leitos com suporte
ventilatório espalhados nas nove regiões de saúde. O impacto
financeiro dessa norma é de R$
157 milhões, informou a Secretaria de Estado de Saúde. O secretario Carlos Alberto Chaves
afirmou que esses leitos terão
que ser regulados integralmente pelo estado. “Há uns 15 dias
fomos às unidades públicas e
não-públicas, mas que estavam
habilitadas, e encontramos algumas não-conformidades”.

L

L É HOJE!

Começa pré-matrícula
Site recebe inscrições para unidades da rede estadual
A secretaria estadual de
Educação (Seeduc) abre hoje a pré-matrícula para mais
de mil unidades de ensino.
As inscrições devem ser feitas
no site Matrícula Fácil (www.
matriculafacil.rj.gov.br). A
primeira fase segue como critérios de preferência: alunos
com deficiência, alunos com

até 18 anos incompletos, permanência na rede pública,
proximidade da residência.
Em caso de empate, a prioridade de matrícula será para o
aluno mais novo.
No site Matrícula Fácil, o
aluno encontrará informações sobre como se inscrever;
escolas com vagas disponíveis;

idade para cada série ofertada;
como e quando confirmar a
matrícula na escola.
A relação dos alocados será
divulgada no site no dia 30 de
dezembro. Os alunos alocados
devem ligar para a unidade e
agendar dia e horário, entre 4
e 14 de janeiro, para confirmar
a matrícula na escola.

Com torneira seca no Méier, Enoré Rodrigues se refugiou em Maricá

Caminhão-pipa:
espera longa
Moradores sem água relatam
falha no serviço de emergência
Os moradores de um condomínio no Méier, Zona Norte, estão mobilizados para driblar a falta d’água que atinge
o prédio na Travessa Teixeira,
desde o dia 25. As contas, no
entanto, não param de chegar.
Até a que vence em fevereiro já
foi entregue. A falha na bomba na Elevatória do Lameirão,
prejudicou 26 localidades ontem e deve atingir outras 40
hoje (confira o mapa www.cedae.com.br/economizeagua)
Os condôminos do Méier
pagaram R$ 1 mil por dois caminhões-pipa na semana passada e pedirão mais um. Síndico do prédio, Domingos José
da Silva diz que tentou chamar
o caminhão da Cedae, mas a
água não foi entregue.
“Essa noite voltou a cair
um filete e parou. Vou precisar
contratar um terceiro caminhão-pipa. Há duas pessoas

acamadas, muitos idosas. Pedi
o caminhão da Cedae, que me
deu prazo de cinco dias para
chegar e até agora, nada”, conta Domingos José no sétimo
dia de espera.
Enorê Rodrigues, 71, levou a
família para a casa de praia em
Itaipuaçú, em Maricá, Região
dos Lagos. Diabético, hipertenso e operado no coração, voltou
ontem ao Méier, mas não ficou
porque ainda está sem água.
A Defensoria Pública do Rio
oficiou a Cedae com prazo de
24 horas para prestar informações mais claras sobre rodízio
de abastecimento. O órgão
acompanha os resultados do
plano de manobra da Cedae.
A Cedae informou que organiza procedimento para que
clientes afetados e que não possuem medidor possam, a partir da semana que vem, solicitar
revisão das contas d’água.
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L RECADOS PARA O PREFEITO ELEITO DO RIO

ARQUIVO PESSOAL

Ativistas listam
ações para Paes
ARQUIVO PESSOAL

Falta d’água, saúde, cultura... comunidades
apresentam demandas para a próxima gestão
L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

A
“Muitas famílias
foram removidas
por causa das
obras feitas”
MAURÍCIO PERES
Rocinha

o iniciar a campanha para prefeito, o então candidato Eduardo Paes
esteve no Complexo da Maré
para lançar uma “carta-compromisso com as favelas cariocas”. No documento, ele listou
oito ações.
Agora eleito, o futuro prefeito do Rio de Janeiro já é cobrado por lideranças comunitárias
para olhar para as áreas mais
carentes da cidade. Ao MEIA
HORA, algumas dessas lideranças deram ideias para Paes
colocar em prática logo.
Mobilizador do projeto
Brigadas Populares, na Rocinha, Maurício Peres, 28 anos,

ARQUIVO PESSOAL

CAROLINA MARINHO
Complexo do Alemão

defende que a falta d’água e as
enchentes são problemas cruciais na comunidade.
“A gente vê no atual governo
um descaso total nesse ponto e
a Rocinha sofre muito com isso. O governo Crivella não investiu nada no combate às enchentes”, critica.
Administradora de uma
creche comunitária no Complexo do Alemão, Carolina Marinho, 33 anos, pede que o futuro prefeito desenvolva uma
política pública para o abastecimento d’água no conjunto de
favelas da Zona Norte.
“A gente tem crianças da favela que há duas semanas não
têm água dentro de casa. No
contexto de pandemia, isso é
um direito básico e que dá dig-

nidade à vida humana”, aponta.
Fundador de um pré-vestibular comunitário na Vila
Aliança, Ezemar Adad, 53 anos,
pensa na educação quando
imagina o que Paes deve fazer
de mais prioritário na comunidade da Zona Oeste.
“Tem que investir na educação e na cultura, porque aqui
tem uma juventude muito potente e talentosa”, enfatiza.
Idealizadora de um projeto
de artes no Complexo do Caju,
Laura Campos, 31 anos, pede
mais ações culturais no conjunto de favelas do Centro.
“É preciso criar políticas
públicas que olhem pelo Caju, principalmente para que a
cultura seja fomentada na região”, defende.

“O Caju precisa
ser reconhecido
como uma
região da Zona
Portuária. O
acesso ao bairro
é muito ruim”
LAURA CAMPOS BRAZ
Complexo do Caju

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

“Deveria
urgentemente
se pensar em
uma política
pública para a
regulamentação
da água. No
contexto da
pandemia, isso é
um direito básico”

EZEMAR ADAD
Vila Aliança

“Tem que investir
na educação e na
cultura, porque
aqui tem uma
juventude muito
potente. Teria
que entrar com
oficinas, o que foi
muito falado na
época das UPPs”

“Nosso posto de
saúde é muito
pequeno e faz
o possível para
atender uma
demanda grande”
DANIEL DELMIRO
Vidigal
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Lincoln é advertido
Atacante foi convidado para jogar pelo sub-20, mas representantes não toparam

DANIEL CASTELO BRANCO

L VENÊ CASAGRANDE

O

clima entre Flamengo e
representantes de Lincoln
esquentou. Após Bruno
Spindel ligar para o jogador na
noite de quarta-feira para pedir
que ele se apresentasse ao time
sub-20 e os empresários do atacante não aceitarem, o jovem se
apresentou ontem no Ninho do
Urubu ao técnico Rogério Ceni.
Porém, o atleta foi advertido e liberado da atividade da tarde.
Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Flamengo
queria que Lincoln viajasse às
pressas para Salvador, onde a
equipe sub-20 tinha um compromisso diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na
conversa que Spindel teve com
o representante, o dirigente rubro-negro disse que, caso o jovem não cumprisse a determinação, providências seriam
tomadas, como um afastamento do elenco principal.
Ao chegar no Ninho do Urubu, ontem, Lincoln percebeu
que os pertences dele para treinar sequer estavam no vestiário.

O jogador, portanto, deixou o
CT após ser liberado pela diretoria do Flamengo.
O Rubro-Negro recebeu uma
proposta do Pafos,do Chipre,por
Lincoln. A reportagem do MEIA
HORA teve acesso ao documento
oficial enviado à diretoria rubronegra na última janela de transferência (dia 30 de junho), que traz
detalhes de quanto o time carioca
receberia na venda do jovem de 19

O FLA RECEBEU
UMA PROPOSTA
DO PAFOS, DO
CHIPRE, POR
LINCOLN
anos. A oferta foi de 4 milhões de
dólares por 75% dos direitos econômicos de Lincoln. A forma de
pagamento não estava especificada.Mas tinha um detalhe que chamou atenção:o jogador só seria,de
fato, comprado pelo Pafos se passasse em um período de teste no
clube do Chipre.

Diego Alves deve ir embora
L Diego Alves não deverá ficar no
Flamengo em 2021. Após meses
de negociação, a diretoria do
clube decidiu por não aceitar a
proposta salarial pedida pelo jogador. Com isso, ao não ser que
volte atrás e reduza o valor pedido, o goleiro vai deixar o RubroNegro no fim do mês deste mês.
A negociação começou antes
da paralisação do futebol devido
à pandemia da covid-19. Após a
suspensão das atividades espor-

Lincoln se
apresentou
ontem no Ninho
do Urubu,
mas deixou
o CT após ser
liberado pela
diretoria

tivas, o clube sofreu com a queda
de receita e os números da negociação precisaram ser alterados.
As duas partes chegaram a
um acordo, selado entre o diretor executivo de futebol, Bruno
Spindel e o empresário do goleiro, Eduardo Maluff. Mas o departamento financeiro do clube
vetou, considerando os valores
muito altos. Diego Alves e seu
representante não gostaram da
‘intromissão’do setor financeiro.

Hugo Souza renova com o Rubro-Negro até 2025
L Se Diego Alves vê a despedida se aproximando, o cenário
é diferente para o seu reserva,
Hugo Souza. A renovação do
goleiro foi anunciada pelo clube. O compromisso, que ia até
agosto 2023, foi estendido até
2025. O jogador, que ainda tem
salário “patamar sub-20”, receberá uma valorização em seus
vencimentos.
A multa rescisória também
será elevada. A atual é de 40 mi-

lhões de euros para clubes do
exterior e 40 milhões de reais
para clubes brasileiros. A tendência era a de que o Flamengo
estipulasse o novo valor em 70
milhões de euros para o mercado internacional, como tem
feito em recentes renovações.
A negociação iniciou no
fim de outubro e caminhou
com tranquilidade, com o Flamengo entendendo que Hugo
Souza, de fato, merece uma va-

lorização, por conta do desempenho desde que o goleiro teve a primeira oportunidade na
equipe profissional, ainda em
setembro.
Já o estafe do goleiro rechaçou qualquer possibilidade de
buscar propostas no exterior e
entende que o melhor caminho para o jogador é permanecer no Ninho, visando uma
oportunidade na seleção brasileira olímpica.

10

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 4/12/2020

ESPORTES
L SHOW DE HORRORES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

Vasco perde e cai
na Sul-Americana

CLUBES

J

V

E

D

GP

GC

S

ZONA DA LIBERTADORES
1º SÃO PAULO

44

22

12

8

2

37

20

17

2º ATLÉTICO-MG

42

23

13

3

7

41

29

12

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
6º SANTOS

37

22

10

7

5

31

21

10

37

23

10

7

6

34

27

7

ZONA DA SUL-AMERICANA

Ribamar desperdiça caminhão de gols e é vilão
AFP

O

Vasco voltou a jogar mal
e sofreu mais mais uma
derrota na temporada,
dessa vez por 1 a 0 para o Defensa Y Justicia-ARG, e foi eliminado
nas oitavas de final da Sul-Americana. O atacante Ribamar perdeu vários gols, o técnico Ricardo
Sá Pinto demorou a mexer e o time foi castigado ao levar um gol
esquisito no segundo tempo.
“A gente sabe que precisa melhorar muito. Não tá tudo bem.
Não posso vir aqui e acusar A, B
ou C, isso a gente faz no vestiário.
Mesmo que perca 500 gols aqui eu
vou defender, a cobrança vai ser lá
dentro, não vou fazer show”, disse
o zagueiro Castan.
Aos 10 minutos,Benítez fez um
desarme no campo de defesa e deu
um belíssimo passe de trivela para
Ribamar sair de frente para o goleiro Unsain e chutar pra fora.Aos
24, após cobrança de falta de Léo
Gil,Marcelo Alves apareceu na segunda trave para cabecear e obrigou Unsain a fazer grande defesa.
No segundo tempo, aos 4 minutos, Neto Borges colocou Torres na cara do gol. O camisa 37
finalizou muito mal. No lance seguinte, os argentinos abriram o
placar. Após cruzamento, a bola
bateu no travessão e enganou o
goleiro Lucão, que ficou parado.
Hachen finalizou desmarcado: 1
a 0.Depois,Ribamar perdeu mais
três chances inacreditáveis, uma
delas dando uma furada bisonha.
Após o jogo, o reserva Fernando Miguel e o treinador de
goleiros Carlos Germano, ídolo do clube, consolaram Lucão,
que saiu do campo chorando.
Nas redes sociais, boa parte da
torcida pediu a demissão de Sá
Pinto e vaiou Ribamar.

PT

7º GRÊMIO

37

22

9

10

3

28

20

8

8º FLUMINENSE

36

23

10

6

7

31

25

6

9º FORTALEZA
10º CORINTHIANS

30

24

7

9

8

23

21

2

30

24

7

9

8

25

29

-4

11º CEARÁ

29

23

7

8

8

32

34

-2

12º ATHLETICO-PR

28

23

8

4

11

19

24

-5

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

25

23

7

4

12

21

33

-12

ZONA NEUTRA

16º SPORT

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

23

3

7

13

24

40

-16

24ª RODADA

25ª RODADA

02/12

12/12

FORTALEZA 0 X 0 CORINTHIANS

BRAGANTINO

X

FORTALEZA

17:00

AMANHÃ

ATHLETICO-PR

X

ATLÉTICO-MG

17:00

X

BAHIA

19:00

BOTAFOGO

X

FLAMENGO

17:00

PALMEIRAS

FLUMINENSE

X

ATHLETICO-PR

19:00

INTERNACIONAL

X

BOTAFOGO

19:00

BAHIA

X

CEARÁ

19:00

CEARÁ

X

ATLÉTICO-GO

21:00

CORITIBA

X

BRAGANTINO

21:00
FLAMENGO

X

SANTOS

16:00

CORINTHIANS

X

SÃO PAULO

18:15

SPORT

X

CORITIBA

18:15

GOIÁS

X

GRÊMIO

20:30

X

FLUMINENSE

20:00

13/12
DOMINGO
SANTOS

X

PALMEIRAS

16:00

GRÊMIO

X

VASCO

16:00

ATLÉTICO-MG

X

INTERNACIONAL 18:15

SÃO PAULO

X

SPORT

20:30

O atacante Gustavo Torres recebe a marcação de Hector Martinez
14/12

SEGUNDA-FEIRA

VASCO

0

Lucão; Miranda, Marcelo Alves (Tiago Reis)
e Castan; Pikachu, Marcos Júnior (Juninho),
Léo Gil (Lucas Santos), Benítez (Talles
Magno) e Neto Borges; Gustavo Torres e
Ribamar (Carlinhos). Técnico: Sá Pinto

DEFENSA Y JUSTICIA

1

Unsain; Frías, Paredes (Pedro Ramírez) e
Martínez, Breitenbruch (Isnaldo), Larralde
(Escalante), Camacho (Hachen), Riuz e
Acevedo; Pizzini (Merentiel) e Braian Romero. Técnico: Hernán Crespo

Local: São Januário Árbitro: André Cunha (trio uruguaio)
Auxiliares: Nicolás Taran e Martín Soppi
VAR: Daniel Fedorczuk (Uruguai)
Gol: 2º tempo: Hachen, aos 11 minutos
Cartões amarelos: Benítez, Gustavo Torres, Ribamar (VAS); Paredes (DEF)

ATLÉTICO-GO

X

GOIÁS

20:00

VASCO

1ª RODADA

18ª RODADA

ONTEM

09/12

GOIÁS 0 X 3 SÃO PAULO

SÃO PAULO

X

BOTAFOGO

21H30

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)
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ESPORTES
L UH, VEM QUE TEM!

VOVÔ ESTÁ BEM NA FITA
DANIEL PERPÉTUO/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

De Xerém, vem a
solução tricolor
Fluzão já usou 16 garotos da categoria de base
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

trapalhada pelo surto recente do novo coronavírus no grupo de jogadores e lesões, a comissão técnica
do Fluminense se viu obrigada a
recorrer às divisões de base para
enfrentar o Bragantino, no Maracanã, na rodada passada do
Brasileiro (empate em 0 a 0). Pelo menos seis garotos revelados
em Xerém tiveram uma oportunidade no time principal, o que
fez o clube se transformar no que
mais usa a sua base na Série A.
Até o momento, o Tricolor das
Laranjeiras já deu chances a 16
moleques de Xerém: Igor Julião,
Luiz Henrique,André, Martinelli, Marcos Paulo, Wellington Silva, Marcos Felipe, Digão, Calegari, Daniel, Wisney, Nascimento,
Miguel, Caio Paulista, Christian e Martinelli está entre os jogadores da base que já tiveram chance
Evanilson, esse último negociado
com o futebol português.
“Acho muito importante essa transição, Da base ao profissional. É um degrau alto, então
é bom ter etapas. O jogador vai
criando confiança, vai ficando
mais tranquilo para estrear no
profissional. Tenho minha cabeça muito tranquila, sei que
tenho evoluído bastante, tenho
trabalhado muito”, disse o volante Martinelli.

A

Egídio: nova chance
Recuperado da Covid-19,
o lateral-esquerdo Egídio está de volta aos treinos do Fluminense. Ele deverá ter uma
chance na equipe titular amanhã, contra o Athletico-PR, no
Maracanã. O Fluminense não
poderá contar ainda com Danilo Barcelos, titular da posição, que testou positivo para a
doença no último dia 26.

NENÊ recebeu da CBF uma placa pelo gol mais bonito da primeira fase da
Copa do Brasil,na vitória por 4 a 2 sobre o Moto Club,dia 26 de fevereiro,no
Castelão.A cobrança de falta do camisa 77 venceu a votação popular pela
internet, com 57,5% dos 3.937 votos na conta do torneio noTwitter, contra
19,6% de Diego (Figueirense), 12% de Carlos Alberto (Caxias) e 10,9% de
Branquinho (Santo André). “Super legal estar recebendo, obrigado pela
placa, muito bonita.Vai ficar guardada com muito carinho”, disse.

L
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L COMPROMETIMENTO E REAÇÃO CONTRA O FLA

Organizadas têm
reunião no Fogão
Gerente de futebol encontra torcedores no Niltão
VITOR SILVA/BOTAFOGO

O

clima de tensão continua no Botafogo. Após
alguns membros de torcidas organizadas conversarem
com os jogadores na quartafeira, um grupo de líderes de
organizadas se reuniu ontem
com o gerente de futebol Túlio Lustosa, no Nilton Santos.
As informações são do portal
“globoesporte.com”.
O encontro contou com cerca de 20 membros de torcidas
organizadas e o assunto foi o
atual momento do Botafogo
na temporada. A equipe carioca está na zona de rebaixamento do Brasileiro e enfrenta
o Flamengo amanhã, no Nilton Santos.
O encontro durou pouco
mais de uma hora. Os membros das torcidas pediram detalhes da situação do Botafogo para os torcedores tomarem
conhecimento e exigiram comprometimento dos jogadores.
Alguns atletas receberam cobranças específicas. As reclamações de Honda nas redes
sociais também foram citadas.
Os membros das torci-

Dívida com
Arão chega a
R$ 7 milhões
Willian Arão, do Flamengo,
está em vias de registrar um
enorme prejuízo financeiro com seu ex-clube no Rio, o
Botafogo. O volante deixou o
Alvinegro de maneira conturbada na temporada de 2015 e a
Justiça já deu início a uma execução provisória de uma ação
indenizatória no valor de R$ 4
milhões, que atualmente está
na casa dos R$ 7 milhões.
A briga judicial acontece porque o Botafogo alega que o jogador se recusou a aceitar a assinar
a renovação automática prevista
em contrato, para acertar com o
Rubro-Negro. Os advogados
do atleta entraram com pedido
de embargos de declarações, o
que travou o processo. O próximo passo para Arão, já notificado pela Justiça a se pronunciar, é
tentar impugnar o valor pedido
pelo Alvinegro.
L

Honda está no olho do furacão

das organizadas prometeram
apoio ao Botafogo até o fim do
Brasileirão. Os torcedores pediram uma reação no clássico, ressaltando o momento de
tensão do Flamengo, eliminado recentemente da Copa do
Brasil e da Libertadores.
Além disso, os torcedores
também cobraram sobre o comitê executivo de futebol. O dirigente garantiu aos alvinegros
que o grupo foi desfeito e que
ele tem carta branca para tomar as decisões no futebol.

SEXTA-FEIRA, 4.12.2020
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CLASSIFICADOS MEIA HORA. LIGUE E ANUNCIE: 2532-5000

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

Amarrações, Pactos, Crescimento
Financeiro/ Profissional, queda de
inimigos. Jogo de Búzios. Consultas com Entidade. Tel 3259-3006/
98558-9091 whatsapp
PAI ROGERIO
Atende todos os dias com
Jogos de Búzios, na caridade,
ligue e marque sua consulta! .
T. 3908-1121 Whatsapp: 964621499.
SARA D'CIGANA

Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço
qualquer trabalho: magia, amarrações, separações. Resultados
Rápidos! Consulta R$70,00.
Cascadura: 2596-6002/ 999624326/ 98040-8706 Watsapp.
www.saradacigana.com.br

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

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

ARARUAMA

TATY HELEN

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

ANINHA CENTRO

COBRADORES (AS)
Aposentados, Instituição Filantrópica seleciona para recolhimento de contribuições
de associados para bairros
Jacarepaguá, Niterói, Centro
e Zona Sul. Horário Livre, área
fechada. Comparecer com documentação completa, 2ª feira
às 14h, Rua Ana Neri, 1422 Rocha (Próximo Metrô Triagem).

R$80.000

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

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

ABAFA ANDRESSA

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

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

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

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

T.99807-6691

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

ADVOCACIA
V/TEXTO
Anistia
politica,
portaria
1104/64 revogada pelo decreto
57.654 de 20/01/1966, portarias
anistiadoras anuladas, 495, procure seus direitos, T.21 981918844 Whasapp,

AÇOUGUEIRO
V/TEXTO
Vaga para Açougueiro com
experiência, para trabalhar
em Realengo. Ligar para T.
2301-2661
VENDEDORA
V/TEXTO
Global Car, contrata vendedora, ensino médio completo, que
possua rede social, enviar currículo com fotos. e-mail: reservas@globaltransport.com.br

ABALA N.IGUAÇU
Gatas a partir R$50,00 arcondicionado. Praça Liberdade, n°6/ 404 (Próximo
estação). Segunda/ Sábado
09:30- 18:30hs. Tel: 998539195. Admite-se.

AREIA

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
Aceitamos cartões 3x sem juros!
CONCRETO BOMBEADO

Lage pré Fabricada/ Piso de concreto polido. 12 X cartões: Atendemos todo RJ. Aceitamos PicPay.
Tels.:97007.5050/ 96403-1836/
97006- 6176. WhatsApp

ABSOLUTO ALEX
Morenaço, muito sacana. 24
motivaços. Segunda/ Sábado.
Tel:97662-6314/ 97321-7410. Copacabana, Local próprio/ Motel. Homens/ Mulheres/ Casais.
Aceito cartões.

ACOMPANHANTES

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

Mulher carinhosa, sensual,
cheirosa, educada, massagem
relaxante, atendimento local
discreto, aparelhos. Realize seus
sonhos. Largo Machado. 20519767/ 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/ 984446585 zap/ 99958-0615 zap
www.sttelasehollywood.com.br
PRETA BOMBOM
Estilo passista sem frescuras.
Atendimento completo a partir
de R$30,00 Local Próprio Centro. Tel: 98770-6712 whatsapp
Segunda/ Sexta. Aceito Cartões.

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
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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

Barcelona só quer se for 0800
Em mais uma roda de rumores envolvendo o nome
de Neymar em um possível retorno ao Barcelona,
da Espanha, o presidente
em exercício do clube catalão, Carles Tusquets, descartou qualquer possibilidade de o clube realizar
um alto investimento para
ter de volta o atual camisa
10 do Paris Saint-Germain,
da França. “Se vier de graça,
pode-se tentar, mas se não
vender não há dinheiro para contratar. Neste momento seria inacessível, a menos
que o próximo presidente tenha um milagre nas
mãos”, afirmou o dirigente, em contato com a RAC1.
L

AFP

Liga dos Campeões inflada
A Uefa, entidade máxima
do futebol europeu, estuda
a possibilidade de aumentar
o número de clubes na fase
de grupos da Liga dos Campeões a partir de 2024. Segundo o Marca, da Espanha,

L

o projeto entraria em vigor a
partir da temporada 2024-25
e prevê a ampliação da competição de 32 para 36 times.
Se aprovada, a fase inicial da
competição terá seis grupos
com seis clubes cada.

AYARLA SOUZA está voando baixo. Natural de Cajazeiras, na

Paraíba, a morenaça de 21 anos faz um enorme sucesso no
Nordeste como dançarina de brega-funk. No Instagram,
onde ela reúne mais de 500 mil seguidores, seus vídeos são
de deixar o queixo caído. Corre e confere lá: @ayarlasouza.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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ESPAÇO DO

S AMB IST A

ALBERTO JOÃO espacodosambista@meiahora.com

LEANDRO VIEIRA
CRIA FANTASIA
COM ‘PLUMAS FAKE’

HENRIQUE MATOS/DIVULGAÇÃO

SAMBISTAS APROVAM
A VOLTA DE PAES
Durante o período de eleições para prefeito, Paes se reuniu com os presidentes na quadra do Salgueiro

A vitória de Eduardo Paes
nas eleições de 2020 é muito
simbólica para os sambistas.
Após quatro anos de disputa
do prefeito Marcelo Crivella com a Liga Independente
das Escolas de Samba (Liesa),
as escolas de samba festejam
desde domingo o resultado
das urnas. Primeiro, porque
Paes é do samba, não esconde
que é fã dos desfiles e reconhece a importância cultural para
o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro e o pro-

tagonismo das comunidades.
Segundo, os oito anos do governo Paes foram os melhores
na relação entre o Carnaval e o
poder público.Além da verba,
que é uma distribuição digna
para quem traz renda para o
município, gerando empregos,serviços e turismo,Eduardo fez a ampliação do Sambódromo, tão esperada até pelo
arquiteto Oscar Niemeyer, e
deu quadras fantásticas, parecendo arenas de shows, para
diversas agremiações.

Agora, a tarefa é resgatar a
alegria dos sambistas. Pensar
nos desfiles em julho, com a
vacina contra a Covid-19,fazer
a prometida Cidade do Samba 2 para o Acesso,e conseguir
criar um calendário anual de
eventos das escolas de samba
nas quadras e no Sambódromo. Existe vontade política e
acabou o tempo de conflito
por ideologia religiosa. Ah...
teremos novamente a entrega
da chave da cidade pelo prefeito para o Rei Momo. Evoé!

Bicampeão do Grupo Especial
com a Estação Primeira de Mangueira, o carnavalesco Leandro
Vieira terá novamente jornada
dupla. Dessa vez, na Série A, ele
fará o desfile do Império Serrano e criou alternativas, uma
marca do seu trabalho, para
driblar o orçamento limitado.
O artista debruçou-se então
nos estudos para a utilização de um antigo desejo:
a utilização do que chama de ‘pluma fake’.
“A produção e o
uso da ‘pluma
fake’ é
um de-

L

DIVULGAÇÃO

RAINHA SOLIDÁRIA
Uma das maiores incentivadoras do projeto Bailado Solidário, que vem ajudando casais de mestre-sala e porta-bandeira, durante a pandemia da
Covid-19, a ex-rainha de bateria Luma de Oliveira
disponibilizou um vestido de cristal Swarovski e um
par de sandálias para leilão em prol do grupo. Saiba
mais em carnavalesco.com.br

DISPUTA DE SAMBA-ENREDO

Responsável pelo desfile do
Tuiuti em 2021, o carnavalesco Paulo Barros está animado e
espera pela definição da Liga:
“Torço para que a definição de
qual vai ser o formato do desfile saia o mais rápido possível”.

L

A Beija-Flor segue sua disputa de samba-enredo com total
distanciamento e respeitando regras sanitárias. “Proibimos
também as torcidas em respeito ao protocolo de segurança. Vamos tirar o melhor som da quadra, com pouquíssimos
ritmistas e um bom canto”, disse o diretor Dudu Azevedo.

L

DIVULGAÇÃO

L

SONHO GRANDE

www.carnavalesco.com.br

sejo antigo que me levou há
muitas tentativas sem sucesso
em anos anteriores. No Império Serrano, a parceria de desenvolvimento com o que o fornecedor batizou de ‘ecopluma’
me agradou e eu resolvi usá-la
de forma
definitiva. De
longe é a velha
e luxuosa pluma importada.
De perto, um
tecido picotado
que fica enrijecido ao ser aplicado
numa fina estrutura que
pode ser moldada com as
mãos”, explica Leandro.
Em 2021, o Império vai levar
para a Marquês de Sapucaí
o enredo Mangangá, que
contará a história do Mestre
Besouro Mangangá, capoeirista baiano.
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EM ALTA

BABADO

EM BAIXA

Rafa Kalimann dá carrão
de presente para irmão
no aniversário dele.

Filhos de Michel Teló
vazam música do cantor antes do previsto.

L

ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com

L

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘PARTO
PREMATURO’

DIVÓRCIO
ASSINADO
A separação de Gusttavo Lima e Andressa
Suita ganhou mais um
capítulo. É que os dois
assinaram os papéis
do divórcio. A informação foi confirmada
pela assessoria do cantor à coluna. Os fãs do
casal até especularam
uma volta dos dois,
após o sertanejo curtir
uma foto da modelo
nas redes sociais. Mas
parece que tudo não
passou de uma simples curtida mesmo.
Os dois anunciaram o
término do casamento
em outubro deste ano
e pegou muitos fãs de
surpresa. Eles tem dois
filhos juntos: Gabriel e
Samuel.

L

L Romana Novais, mulher do DJ Alok, deu à luz a

segunda filha do casal, Raika, na noite desta quarta-feira. A menina nasceu de um parto normal
prematuro, devido a complicações da Covid-19 da
mãe. “Devido a uma complicação da Covid, entrei
em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu
ontem (quarta-feira) à noite, de parto natural.
Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela
nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação. Nem
tudo acontece como planejamos e os planos de
Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Obrigada por todas orações e carinho de cada
um de vocês”, escreveu a médica no Instagram. Os
dois já são pais de Ravi, de 10 meses.

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

AGNEWS

LEXA COMPRA
CARRO DE LUXO

PERUCA PERDIDA
Nas Ilhas Maldivas, Ludmilla contou que sua lace, que é uma espécie
de peruca feita com fios humanos,
caiu enquanto ela andava de tobogã, no Instagram, ontem. “Fui brincar no tobogã e desci com a GoPro.
Desci algumas vezes, em uma delas,
quer dizer, na última né, porque depois fiquei aterrorizada, a minha lace saiu”, divertiu-se.

L

Lexa comprou um Porsche Macan,
avaliado em quase R$ 500 mil, de
presente para ela. “Meu presente
de Natal que eu mesma me dei. Eu
trabalho tanto, eu mereço! Sempre quis esse carro. Meu suor, minha
conquista e minha bênção”, comemorou a cantora, no Instagram.

GORJETA ‘GORDA’
Faustão reuniu um time de famosos para um almoço em um restaurante no bairro dos Jardins, em
São Paulo. O piloto Felipe Massa e
o maestro Caçulinha estavam entre os convidados. Ao pagar o manobrista do local, Faustão não economizou na gorjeta. Ele foi clicado
dando R$100 para o rapaz.

L

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

L

BABADINHO
L O CANTOR Beto Barbosa,
de 65 anos, venceu o câncer
na bexiga e na próstata e se
emociona ao relembrar do
diagnóstico da doença. O relato foi feito através do seu
perfil do Instagram, ontem.
“Eu só tinha 5% a 10% de
chances de cura, mas quando Deus quer, tudo e possível. Desta vez, deu certo... Os
exames acusaram 100% de
cura”, destacou ele.
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TELEVISÃO
L ‘ASSIM FICO PROTEGIDO DE INVASORES’

RESUMO DAS NOVELAS

Capacete do BBB
Público tenta adivinhar o elenco e Boninho brinca
oninho, diretor da Globo,
mandou uma indireta para todos os que têm tentado adivinhar quais serão os participantes da próxima edição do
Big Brother Brasil, em 2021.
Irônico e irreverente como
sempre, o diretor do programa
apareceu com um capacete feito de papel alumínio, para “se
proteger” das especulações.
“A moda agora é tentar entrar na minha mente e publicar quem eu quero para o BBB.
Mas não sou bobo, não, e uso
meu capacete contra ondas
magnéticas. Assim fico protegido de invasores!”, brincou

B

Boninho na legenda da foto
publicada no Instagram, na
tarde de ontem.
As especulações sobre o elenco têm sido constantes. Na manhã de ontem, Mariana Rios havia sido ‘cotada’ para integrar a
lista de participantes, mas a atriz
negou a informação.
Além dela, outras já foram
especuladas, como Luana Piovani, Andressa Urach e Gabriela Pugliesi. O fã-clube de Raissa
Barbosa, ex-peoa de A Fazenda, também tem dado trabalho
ao diretor, com pedidos para
que a modelo seja convidada
para o programa.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

18h00. Globo: Anderson afirma a
Tina que enfrentará Mitsuko. Bóris se
preocupa com possíveis retaliações de
Lica e Clara em relação aos planos de
Malu. K2 simula seu nome no exame
de sangue de Samira. Das Dores tem
um mau pressentimento comAnderson.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Cassiano pede que
Dom Rafael se una a ele contraAlberto.
Gonçalo procura por Dom Rafael. Dom
Rafael afirma a Cassiano que não tem
mais envolvimento comAlberto.Natália
chama Juliano para ir ao Flor do Caribe.
Donato se desentende com Hélio.
HAJA CORAÇÃO

Boninhocomocapaceteespecial

19h40. Globo:Tamara fica indignada
com a festa queAdriana promove para
Apolo. Henrique procura Dinalda para
ajudá-lo a reatar com Penélope.Camila
aceita ler seu diário com Giovanni.Tancinha eApolo brigam. Giovanni e Camila
se surpreendem com reportagem.

AMOR SEM IGUAL

21h00. Globo: Carmem e sua equipe retornam para a casa de Ramiro.
Ela tenta achar o segredo do cofre.
Os funcionários começam a sentir o
efeito do gás da felicidade. Na agência Brás, Ramiro percebe que foi enganado e corre para casa.
CHIQUITITAS

21h00. SBT: Junior tenta acalmar Carol e se preocupa ao ver como a noiva
está reagindo com a situação. Sem saída e com medo das ameaças de José
Ricardo, Carol decide termina com Junior. Binho se sente ofendido com uma
brincadeira de Duda.
A FORÇA DO QUERER

21h30.Globo: Silvana alerta Eugênio
que Irene tem intenção de acabar com
seu casamento. Ruy procura Ritinha na
casa de Edinalva e afirma que romperá
seu casamento. Jeiza se irrita com a folga de Amílcar em sua casa.Aurora não
percebe que está sendo observada.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(Júlio Dantas)

REGÊNCIA:
Oxalá

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Cuide de suas obrigações e
depois se jogue na diversão!
Mas tenha jogo de cintura em
casa. Pode se surpreender positivamente com a paquera.
Controle o ciúme com o par.
Números da sorte: 03, 57 e 12.

MENSAGEM:
Oxalá nos pede calma e atenção nas nossas atitudes. Lembre-se que prestar atenção
no caminho é tão importante
quanto chapinhá-lo.
SAUDAÇÃO:
Epa babá, Exéu epa Babá
COR:
Branco
ELEMENTO:
Ar

que no freezer por sete dias.
Depois disso, coloque nos pés
de uma árvore frondosa.

SÃO JOÃO DAMASCENO
Nasceu em 675, em Damasco, na
Síria. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, que,
naquela época, eram senhores do
país. João Damasceno, ainda jovem
e ajudante do pai, tinha muitos privilégios financeiros. Num impulso
para a santidade, renunciou a todos
os bens e os doou para os pobres.
Retirou-se para um convento de São
Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e
alegria. Certa vez, os hereges prenderam São João e cortaram sua mão
direita, mas ele foi curado por Nossa
Senhora. Morreu em 749.

L A ordem do dia é cortar os
gastos! Mate a saudade dos
amigos por chamada de vídeo.
Vai encantar seu par usando
o charme. Se está só, pode se
apaixonar à primeira vista.
Números da sorte: 68, 32 e 23.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Faça um esforço para se colocar no lugar no outro e não
causar atritos. Boas novas com
dinheiro, mas evite extravagâncias. A possessividade dá as
caras nos assuntos do coração.
Números da sorte: 69, 33 e 78.

Terá vontade de ficar no seu
canto. Não confie em qualquer
um no serviço. Pode ter sucesso na conquista se chegar junto! A dois, controle as críticas
e apoie mais o parceiro.
Números da sorte: 97, 70 e 25.
L

Seu sexto sentido pode ajudar a tomar decisões importantes no trabalho. Na conquista, fuja de caso proibido.
Passeio ou viagem podem
provocar uma briga com o par.
Números da sorte: 98, 26 e 62.
L

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

de 23 de setembro a 22 de outubro

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro

L O trabalho reserva desafios.
Já com os amigos, o clima será
descontraído. A turma pode,
inclusive, ajudar na paquera.
Reforce os laços com seu bem,
procure se declarar para o par.
Números da sorte: 00, 99 e 54.

SANTO DO DIA

L Seu lado comunicativo dará
as caras no trabalho. Fuja de
brigas em família e com amigos próximos. Há chance de se
reaproximar de um ex-amor. O
desejo anima o romance.
Números da sorte: 85, 31 e 58.

de 21 de junho a 22 de julho
L

SIMPATIA:
Para acalmar uma pessoa, escreva o nome dela numa folha de saião, passe azeite de
oliva, polvilhe açúcar e colo-

FRASE DO DIA
“Recordar um amor é viver outra vez.”

L Logo cedo, você encara desafios, pense duas vezes antes de
falar qualquer coisa. As finanças recebem boas energias. O
romance e a paquera podem
enfrentar tensões sérias.
Números da sorte: 82, 55 e 10.

L Aproveite a manhã para resolver pendências com dinheiro. Pode se encantar por alguém que conheceu nas redes
sociais. A dois, aposte no bom
humor e programas caseiros.
Números da sorte: 29, 47 e 74.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A Lua favorece mudanças
mais drásticas no trabalho e
em casa. Seu sexto sentido estará a mil e perceberá novidades. Seu lado sensual promete
agitar a paquera e a relação.
Números da sorte: 66, 93 e 84.
L

Alguém pode precisar da sua
ajuda, seja no trabalho ou fora
dele. A saúde pode passar por
alguns altos e baixos. A vida
amorosa pede jogo de cintura
para sair de algumas tensões.
Números da sorte: 22, 49 e 40.

Talvez precise adaptar seus
planos em nome das obrigações, mas seu empenho será
reconhecido. Apoie mais o seu
o par, evite discussões. A paquera anda devagar.
Números da sorte: 23, 50 e 41.

LIÇÃO DE CASA
Joãozinho foi o único aluno da classe a fazer a lição
de casa inteira sem nenhum
erro. A professora o parabenizou, mas ficou desconfiada
com a quantidade de acertos.
— Muito bem, Joãozinho.

Mas posso saber se seu pai
te ajudou a fazer a lição de
casa?
— Claro que não, professora.
— Ah, que bom, Joãozinho,
estava achando que você tinha recebido ajuda.
— Ele fez tudo sozinho!

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
BAÚ DO TESOURO
Um milionário estava muito
doente, próximo da morte.
Então, chamou seus filhos no
leito e disse:
— Há um baú enterrado no
terreno onde a gente mora,
mas não me lembro onde.

Quando eu morrer, derrubem a casa, cavem em todos
os lugares, pois o baú tem um
tesouro.
Sabendo disso, os filhos ficaram esperando pela morte
do pai, até que chegou o dia.
Ele faleceu. Logo após o en-

terro, os filhos destruíram a
casa, cavaram o terreno inteiro e acharam o baú, que
continha um envelope com
uma carta, que dizia:
“Aprendam a construir suas
casas, seus oportunistas, pois
a minha morre comigo!”
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