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Tráfico do 
Alemão tenta 
invadir Cinco 
Bocas: família 
é feita refém 

PRISÕES 6

RIO LIBERA 
SHOPPINGS 
24 HORAS

COVID-19 3

Ônibus cai de 
viaduto sobre 

ferrovia e 
deixa mortos

TRAGÉDIA 8

‘DÁ MEDO, 
MAS TEMOS 
QUE LUTAR. 
ASSÉDIO  
É CRIME’
Dani Calabresa quebra silêncio sobre 
acusações a Marcius Melhem, que 
adota medidas judiciais contra atriz

EMISSORA CANCELA PROGRAMAS CRIADOS PELO  HUMORISTA 16

DUELO DE OPOSTOS 
Fogão de Honda e 
Mengão de Pedro 

fazem clássico tenso, 
às 17h, no Niltão

Flordelis não 
pode citar 

testemunhas 
nas lives 
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CARTA DO LEITOR

Lâmpada queimada 
em São Gonçalo

Briga para viajar 
sentado no BRT

SuperVia responde 
carta de leitor

Ninguém mais 
dorme em Anchieta

Chorume contamina 
Baía de Guanabara

Atendimento ruim 
no Carmela Dutra

 L Em  frente ao número 560 da 
Rua Maurício de Abreu, no bairro 
Neves, em São Gonçalo, uma lâm-
pada está queimada há mais de 
um mês. Pedimos que a prefeitura 
tome providências porque à noite 
a rua fica uma escuridão tremen-
da. Vamos agir!

 L Todo dia tem confusão no BRT 
Alvorada—Santa Cruz para via-
jar sentado. Por que não colocam 
mais carros na linha? Os passa-
geiros parecem sardinha em lata 
e alguns mal-educados não dão 
lugar para os idosos sentarem e 
isso acaba gerando briga.

 L Temos programado a operação 
dos trens de acordo com a de-
manda de clientes. Atualmente, 
a concessionária está transpor-
tando apenas cerca de 350 mil 
passageiros por dia, pouco mais 
da metade do que transportava 
antes da pandemia.

 L A música em volume alto na 
Praça Granito, em Anchieta, vai 
até tarde da noite. Em alguns fins 
de semana, o dia amanhece e o 
som ainda é ouvido nos arredo-
res. Cadê a Guarda Municipal? Os 
moradores querem paz!

 L O chorume do lixão do Morro 
do Céu, em Niterói, está contami-
nando a Baía de Guanabara. Isso 
acontece porque, em vez de ser 
tratado, esse material tem sido di-
luído nas estações de tratamento 
de esgoto e jogado na água.

 L Estou tentando marcar consul-
tas para meus filhos há meses no 
Hospital Carmela Dutra, no Lins 
de Vasconcellos, mas nunca tem 
vaga. Já fui algumas vezes lá para 
tentar ser atendida por ordem de 
chegada e mandaram eu voltar.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Luciano Peralta
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Assessoria de Comunicação
da SuperVia

Anônimo
Anchieta

Sérgio Lima
Por e-mail

Edna Moreira
Lins de Vasconcellos
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 LTENHO 73 anos e 
sou jornaleira há 23. 
Moro em Senador 
Camará. Antes de ser 
jornaleira fui vendedo-
ra. Na minha profissão 
gosto do convívio com 
os clientes, além de fa-
zer amigos. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas gosto de ir ao 
mercado e passear.  
Gosto de ler as man-
chetes no jornal MEIA 
HORA.

KÁTIA CILENE 
DOS SANTOS —

Senador Camará

MARIA 
CLARA GON-
ÇALVES DA 
SILVA  
tem atualmen-
te 12 anos. Ela 
desapareceu 
em 3 de setem-
bro de 2020, 
em Jacarepa-
guá (Zona Oeste), após sair de casa 
e não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 5/12/20202 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



GERAL

Crivella e Claudio Castro anunciaram mais leitos de enfermaria e UTI para pacientes de Covid-19

ESTEFAN RADOVICZ

Shopping 24 horas
Crivella e Castro pretendem evitar aglomeração com mais horas de funcionamento

 L COVID AVANÇA NO RIO

O 
prefeito Marcelo Cri-
vella e o governador em 
exercício, Cláudio Cas-

tro, anunciaram novas medi-
das contra a Covid-19. Os sho-
ppings e centros comerciais 
poderãofuncionar 24 horas 
por dia a partir de hoje. A jus-
tificativa é evitar aglomerações 
nas compras de fim de ano.

“Para evitar superlotação 
nos transportes públicos, va-
mos autorizar o funcionamen-
to 24 horas de shoppings cen-
ters e centros comerciais. O 
objetivo dessa medida é evitar 
que pessoas se aglomerem pa-
ra comprar presentes de Natal. 
Todo mundo poderá comprar 
com calma”, afirmou Crivella. 

Crivella anunciou a suspen-
são das aulas presenciais nas 
escolas municipais, o que va-
le a partir de segunda-feira. “As 
escolas municipais, por deci-
são do Ministério Público e do 
Comitê Científico, nós estamos 
interrompendo”, afirmou.

Novos leitos

Crivella e Castro anunciaram 
ampliação de leitos de enferma-
ria e UTI em hospitais munici-
pais, estaduais e federais. Se-
gundo Castro, serão abertos 386 
novos leitos no estado, 314 de 
UTI. Crivella anunciou a aber-
tura de 220 leitos nas próximas 
duas semanas: 170 em enferma-
rias e 50 de UTI. “A partir da se-
mana que vem, os tomógrafos 
da cidade vão trabalhar 24 ho-
ras por dia”.

Prefeitura e governo do Esta-
do vinham recebendo pressão 
de instituições que identifica-
ram o aumento de casos, como 
a UFRJ e a Fiocruz. A fundação 
chegou a falar em possível “co-
lapso” na rede pública de saúde.

 L O governador em exercício 
Cláudio Castro anunciou me-
didas de restrição à circulação 
de pessoas na orla no último 
dia do ano. Castro afirmou 
que haverá redução no horá-
rio de funcionamento do me-
trô para a noite de Ano Novo a 
fim de evitar aglomerações de 
pessoas nas praias. 

“Hoje eu autorizei que o 
metrô só funcione até as 20h 
no dia do Réveillon para que 
a gente impeça as pessoas de 
irem à praia. As festas que me 
procuraram para autorização 
são sem público, para serem 
televisionadas”, anunciou o 
governador em exercício.

Menos metrô 
no Réveillon

 LComeçou ontem a testagem 
em massa para Covid-19 no 
Hospital Estadual Alberto Tor-
res (Heat) e na UPA do Co-
lubandê, em São Gonçalo, e no 
Hospital Zilda Arns, em Volta 
Redonda. As unidades oferecem 
até 1.500 testes por dia. Para rea-
lizar o exame gratuitamente é 
necessário fazer o agendamen-
to por meio do aplicativo Dados 
do Bem, que requer cadastro e 
questionário de autoavalia-
ção. A testagem é direciona-
da aos pacientes sintomáticos, 
entre o primeiro e o sétimo dia 
do início dos sintomas, que te-
nham tido contato próximo de 
casos confirmados.

Testagem em 
massa no Rio

 LApesar da forte recomenda-
ção do Comitê Científico e da 
Fiocruz, a Prefeitura não anun-
ciou retrição para praias. Cri-
vella apenas recomendou que 
a população não vá e disse que 
conta com a previsão do tem-
po para evitar aglomerações.

“Nós estamos recomen-
dando às pessoas a não irem às 

praias para quem tem comor-
bidade. Espero que amanhã as 
previsões se concretizem e cho-
va. Essas pessoas arriscam a vi-
da de seus entes queridos”.

Perguntado sobre restrições 
a circulação, como diminuir o 
horário de bares e restauran-
tes, Cláudio Castro garantiu 
que apenas a fiscalização e a 

ampliação de leitos são sufi-
cientes para conter o avanço 
da Covid-19 no estado.

“Temos medidas de isola-
mento atualmente, e corrigi-
mos nossa fiscalização. O que 
nós entendemos é que essas 
medidas, bem fiscalizadas, jun-
to com a ampliação de leitos, 
são suficientes”.

Com praia liberada, Crivella torce para que chova
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Paes anuncia mais 
quatro auxiliares
Renan Ferreirinha será secretário de Educação

 L PREFEITO ELEITO

O 
prefeito eleito do Rio, 
Eduardo Paes (DEM), 
anunciou mais quatro 

nomes, ontem, que vão coman-
dar secretarias e outras áreas de 
futuro governo. O deputado es-
tadual Renan Ferreirinha (PSB) 
assumirá a pasta de Educação. 
Já a de Infraestrutura ficará a 
cargo de Kátia Souza. Raphael 
Lima será o subprefeito da Bar-
ra da Tijuca e Bruno Ramos fi-
cará com a chefia-executiva do 
Centro de Operações. 

“Vamos continuar avan-
çando e, ao longo da próxima 
semana, com outros nomes, 
esperamos concluir nosso qua-
dro. Já começamos a trabalhar, 
a dialogar e a apresentar pro-
postas”, disse Paes.

Escolhido para a Educação, 

Ferreirinha está no primei-
ro mandato na Alerj. “É um 
enorme desafio, principalmen-
te mediante à pandemia, mas 
com a capacidade do Renan, te-
remos muitos resultados”, afir-
mou o prefeito eleito.

Kátia Souza é servidora pú-
blica e engenheira. Paes expli-
cou que ela vai ser responsável 
pela Secretaria de Infraestru-
tura em um formato diferen-
te do que é hoje, cuidando da 
infraestrutura das obras. Ra-
phael Lima também é servi-
dor, já trabalhou no governo de 
César Maia e foi da Juventude 
do Democratas. Bruno Ramos 
tem no currículo a subprefei-
tura da Zona Sul.

Os futuros secretários já apre-
sentam propostas. “Vou promo-

ver a valorização dos professores. 
Neste momento delicado, preci-
samos pensar na segurança, ali-
mentação, na saúde mental e nos 
aspectos sanitários para possível 
retomada das aulas presenciais”, 
afirmou Ferreirinha, que defen-
deu reforço escolar. 

Kátia Souza contou que 
20 Clínicas da Família serão 
transformadas em clínicas es-
pecializas. “Uma das primeiras 
missões é terminar a TransBra-
sil. Recuperar a malha do BRT, 
as Clínicas da Família e esco-
las degradadas estão na lista.” 
O desafio de Raphael Lima se-
rá reorganizar a região da Bar-
ra da Tijuca. “Num primeiro 
momento, vamos tentar fazer 
com todos os serviços essen-
ciais voltem a funcionar.”

O prefeito eleito Eduardo Paes anunciou Renan Ferreirinha, Kátia Souza, Raphael Lima e Bruno Ramos

ALINE CAVALCANTE

A Caixa Econômica Federal 
abrirá hoje 74 agências no Es-
tado do Rio, das 8h às 12h, para 
atendimento aos beneficiários 
do auxílio emergencial e do au-
xílio emergencial extensão nas-
cidos em novembro e dezem-
bro dos ciclos 3 e 4. Os valores 
dos benefícios somam R$ 5,6 
bilhões para sete milhões de 
pessoas em todo o país.

A relação de agências que esta-
rão abertas pode ser conferida no 
site do banco (www.caixa.gov.br/
agenciasabado). Segundo a Caixa, 
todas as pessoas que procurarem 
atendimento durante o funciona-
mento das unidades serão atendi-
das. A instituição financeira refor-
ça que não é preciso chegar antes 
do horário de abertura.

Os beneficiários do auxílio e 
trabalhadores com direito ao Sa-
que Emergencial FGTS têm op-
ções de usar os recursos credita-
dos na poupança social digital 

para fazer compras, por meio do 
cartão de débito virtual e QR Co-
de, pagamento de boletos, contas 
de água, luz, telefone, entre ou-
tros serviços. No aplicativo Cai-
xa Tem, também está disponível 
a funcionalidade para pagamen-
tos sem cartão nas cerca de 13 mil 
unidades lotéricas do banco.

Ontem, a Caixa pagou mais 
uma etapa do auxílio emergen-
cial e do auxílio emergencial ex-
tensão para 3,4 milhões de bra-
sileiros do ciclo 5 nascidos em 
agosto. Os beneficiários recebe-
ram R$ 1,2 bilhão em suas contas
-poupança social digital. 

Os valores já podem ser movi-
mentados pelo aplicativo Caixa 
Tem para pagamento de boletos, 
compras na internet e pelas ma-
quininhas em mais de um milhão 
de estabelecimentos comerciais. 
Saques e transferências para quem 
recebeu ontem serão liberados a 
partir de 18 de janeiro. 

Caixa abre hoje 
74 agências
Unidades atenderão beneficiários do 

auxílio emergencial, das 8h às 12h

 L FIQUE LIGADO

Caixa informou que todos que forem às agências serão atendidos

ESTEFAN RADOVICZ
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POLÍCIA

Cinco do Alemão são 
presos na Cinco Bocas
Bandidos invadem favela, fazem dois reféns e acabam no xilindró

 L BRÁS DE PINA

Duas pessoas da mesma fa-
mília foram mantidas reféns por 
traficantes do Complexo do Ale-
mão que ontem tentarem inva-
dir a comunidade Cinco Bocas, 
em Brás de Pina, na Zona Norte. 
Segundo a PM, na fuga os ban-
didos foram surpreendidos e in-
vadiram uma casa. Cincos sus-
peitos foram presos e cinco fuzis 
foram apreendidos. 

Moradores relataram inten-
sos confrontos na madrugada 
na região, que é controlada por 

facção rival à que comanda o 
Alemão. A casa invadida foi cer-
cada por PMs e quatro homens 
se entregaram. As vítimas foram 
libertadas. Com os banbidos fo-
ram apreendidos quatro fuzis e 
16 carregadores. 

Os PMs foram alertados so-
bre outro criminoso arma-
do com fuzil estaria por perto. 
Os PMs vasculharam a região, 
prenderam o suspeito e apreen-
deram o fuzil. Registro na 21ª 
DP (Bonsucesso).

Explosão em assalto a banco
Bandidos tentam roubar agência da Caixa e trocam tiros com a polícia

 L BELFORD ROXO

Criminosos explodiram uma 
agência da Caixa Econômica Fe-
deral no bairro Lote XV, em Bel-
ford Roxo, na Baixada, na ma-
drugada de ontem, entraram em 
confronto com a polícia e deixa-
ram para trás um artefato explo-
sivo, que foi detonado por agen-
tes do Esquadrão Antibombas da 
Coordenadoria de Recursos Es-
peciais (Core), da Polícia Civil na 
manhã de ontem. Um bandido 
foi preso e os comparsas que con-
seguiram fugir atearam fogo em 
pelo menos três veículos, entre 
eles um caminhão, e jogaram no 
caminho objetos ponteagudos 
de metal (miguelitos) para furar 
pneus das viaturas da polícia.

O ataque à agência da Caixa, 
que estava fechada para refor-
mas e sem previsão de reaber-

tura para o público, aconteceu 
por volta de 3h15. Os ladrões 
explodiram a entrada da agên-
cia para roubar os caixas ele-
trônicos. Policiais militares que 
faziam ronda na região foram 
ao local e trocaram tiros com 
os marginais. Os bandidos que 
conseguiram fugir seguiram 
em direção a Jardim Grama-
cho, em Duque de Caxias. 

Explosivo detonado
Pela manhã, a região foi 

isolada para o esquadrão an-
tibombas localizar e detonar 
um explosivo que os bandidos 
deixaram na agência. Um espe-
cialista com roupa de proteção 
entrou pelo menos três vezes 
na agência. Por volta das 9h15, 
o artefato foi detonado. Esquadrão antibombas detonou explosivo deixado para trás

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Um mulher de 31 anos foi 
presa por suspeita de integrar 
uma quadrilha que furta vi-
nhos caros em supermercados 
no interior de São Paulo. Ou-
tras duas já foram identificadas 
e são consideradas foragidas. O 
furto foi registrado por câme-
ras de segurança de um comér-
cio. A investigação é conduzida 
pela Polícia Civil do município 
de Itatiba. As informações são 
do portal “G1”.

Para realizar o furto, as mu-
lheres agem em grupo, de acor-
do com as investigações. Pri-
meiro, elas colocam as garrafas 
de vinho no carrinho de com-
pras. Em seguida, pegam fardos 
de cerveja. Ao abrir os fardos, 
substituem as bebidas originais 
pelas garrafas de vinho, lacram 
a embalagem e passam no cai-
xa normalmente. Pelo menos 
12 lojas já foram furtadas, com 
prejuízo que supera R$ 70 mil 
em uma das redes.

A mulher presa tem 16 pas-
sagens pela polícia. Com ela, 
foram apreendidos quase R$ 
4 mil, vinhos, bebidas destila-
das, roupas e outros produtos. 
Segundo a polícia, a quadrilha 
agia também em outras cida-
des do interior do estado, como 
Jundiaí, Campinas e Marília.

Bonde 
do vinho: 
uma presa
Gangue maloca 
garrafas em 
fardos de cerveja

 L DUAS FORAGIDAS

Polícia Militar liberta família feita refém e apreende cinco fuzis 

DIVULGAÇÃO

MULHERES JÁ 
ATACARAM 

PELO MENOS 
12 LOJAS NO 

INTERIOR DE SP
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POLÍCIA

Quadrilha presa
Sete vão em cana por furto de combustível no Rio

 L PREJUÍZO DE R$ 25 MILHÕES

U
ma operação da Polí-
cia Civil e do Ministé-
rio Público do Rio (MP

-RJ), realizada na manhã de 
ontem em cinco estados pren-
deu sete integrantes de uma 
quadrilha furtava combustí-
vel de dutos da Transpetros e 
da Petrobras e gerou prejuí-
zo de R$ 25 milhões. Ao todo, 
foram expedidos 14 manda-
dos de prisão preventiva. Os 
agentes atuaram simultanea-
mente em Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Paraná.

Segundo o delegado Feli-
pe Curi, subsecretário Ope-
racional da Polícia Civil, entre 
os presos estão Ubiraci Mene-
zes de Jesus, um dos líderes do 
bando, preso no Rio, e o em-
presário Walmir Aparecido 
Marin, sócio-administrador da 
empresa de resíduos WA Má-
rin, preso no Paraná.

Em Quissamã e Carapebus, 
no interior do Rio, investiga-
ções apontam que o grupo foi 
responsável por 12 perfurações 
só este ano. “Identificamos to-
da a cadeia criminosa, desde 
as lideranças, as pessoas res-
ponsáveis pelas perfurações e 
quem transportava o combus-
tível até o Paraná, onde ficavam 
80% do combustível furtado”, 

explicou. Além do prejuízo fi-
nanceiro, os criminosos causa-
vam danos ambientais.

O bando usava notas fiscais 
falsas para passar pelas barrei-
ras policiais no trajeto entre o 
Rio de Janeiro e Paraná. 

Em um depósito no Paraná, 
os agentes encontraram dois 
tanques de combustível e um 
caminhão carregado de petró-
leo furtado.

A ação é um desdobramen-
to da Operação Sete Capitães, 
realizada em novembro do ano 
passado, que terminou com a 
prisão de seis integrantes da or-
ganização criminosa, incluin-

do um policial militar e dois 
vigilantes da empresa tercei-
rizada de segurança patrimo-
nial contratada pela Transpe-
tro para inspecionar os dutos 
por onde os combustíveis são 
transportados.

Em outubro deste ano, a Po-
lícia Civil prendeu na Baixada 
Fluminense seis suspeitos de 
integrar uma quadrilha espe-
cializada nesse tipo de furto. O 
bando atuava em Japeri e cau-
sou prejuízo de R$ 1 milhão.

No momento da prisão, um 
homem invadiu a casa de vizi-
nhos e fez uma família refém, 
mas acabou se entregando.

Combustível furtado era armazenado em tanques no Paraná

DIVULGAÇÃO

A deputada federal Flordelis 
dos Santos de Souza (PSD) foi 
proibida de fazer vídeos ao vivo 
na internet mencionando tes-
temunhas no processo no qual 
é acusada de mandar matar o 
marido, o pastor Anderson do 
Carmo. A decisão foi da juíza 
Nearis dos Santos Carvalho Ar-
ce, da 3ª Vara Criminal de Ni-
terói, na terceira audiência do 
processo, realizada ontem no 
fórum de Niterói, na Região 
Metropolitana do Rio.

A acusação pediu a prisão 
preventiva de Flordelis por 
ameaçar em vídeo na internet 
a testemunha Regiane Rabello. 
O Ministério Público foi con-
tra e a juíza indeferiu o pedido, 
mas proibiu a ré de se referir a 
testemunhas na internet.

Tiro na genitália
A juíza determinou acarea-

ção na próxima sexta-feira en-
tre Cristiane dos Santos, nora 
de Flordelis, e Vivian Oliveira, 
que frequentava a igreja da fa-
mília. Na audiência anterior, 
Regiane afirmou que Vivian 
lhe confidenciou ter ouvido de 

Cristiane nova versão. Segun-
do Regiane, Vivian relatou que 
Simone dos Santos Rodrigues, 
filha biológica de Flordelis, 
também atirou em Anderson 
e o disparo atingiu a genitália 
dele. Regiane contou ainda que 
André Oliveira, filho afetivo de 
Flordelis e ex-marido de Simo-
ne, segurou o pastor para que 
ele fosse alvejado.

Restrição em 
vídeos on-line
Flordelis está proibida de citar 

testemunhas em lives na internet

 L TERIA FEITO AMEAÇAS

Flordelis no fórum de Niterói

REGINALDO PIMENTA
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GERAL

 L MESQUITA

Tiro na cabeça
PM é ferido com gravidade em assalto a loja

T
rês pessoas foram balea-
das numa tentativa de as-
salto a uma loja Casa & 

Vídeo em Mesquita, na Baixa-
da Fluminense, ontem a tarde. 
Um das vítimas é o PM Deri-
nalto Cardoso dos Santos, 34 
anos, que foi atingido na cabe-
ça após tentar impedir a ação 
dos criminosos, que teriam en-
trado no estabelecimento para 
roubar celulares.

O policial, que é lotado no 
20ºBPM (Mesquita) foi socor-
rido ao Hospital Geral de No-
va Iguaçu (HGNI) em estado  
muito grave. As outras duas 
pessoas feridas, que não foram 
identificadas, passam bem.

Imagens de câmeras de se-
gurança da loja mostram o 
momento em que o policial 
é atingido. Um dos crimino-
sos aparece de blusa branca 
com uma arma na mão e atira 
pelas costas, a curta distância. 

Outros bandidos fugiram 
em um carro da Prefeitura de 

Mesquita levando reféns. A Po-
lícia Militar informou que as 
pessoas foram liberadas e o veí-
culo abandonado na Avenida 
Brasil, altura de Realengo.

O PM ferido era ativo na in-
ternet, postava frases motivacio-
nais para colegas. Em um vídeo, 

o ele cita a morte de um colega de 
farda. “Sabemos dos riscos, mas 
quando entramos na Polícia Mi-
litar, nós juramos sacrificar nos-
sas vidas em defesa da socieda-
de, na defesa de cidadãos que 
não nos conhecem. Estamos de 
luto, mas continuamos na luta”.

Bandidos atacaram loja e fugiram em carro levando reféns

REPRODUÇÃO / INTERNET

Inquérito contra Cedae
Comissão de Defesa do Consumidor pede investigação

 L FALTA D’ÁGUA

A falta d’água que já atinge 
milhares de consumidores em 
mais de 40 bairros fez com que 
as reclamações contra a Cedae 
disparecem na Comissão de 
Defesa do Consumidor.

Diante disso, a vereadora 
Vera Lins (PP), presidente da 
comissão, encaminha hoje ao 
Procurador-Geral de Justi-
ça do estado, pedido de aber-
tura de inquérito civil públi-
co responsabilizando na área 
administrativa, civil e penal, 

os responsáveis. Ela pede que 
seja apurado com o maior ri-
gor possível as denúncias de 
fornecimento e baixa qualida-
de da água destinada ao consu-
mo, além da cobrança por es-
timativa.

“É inadmissível que uma 
empresa do porte da Cedae 
não tenha um plano de emer-
gência para essas situações. Te-
mos relatos de consumidores 
que afirmam que a pouca água 
que chega até as torneiras tinha 

a cor barrenta, um cheiro forte 
e o gosto ruim, e que em alguns 
casos causavam vômitos e diar-
reia”, explica.

Vera afirma que o deslei-
xo com que a Cedae vem tra-
tando o caso caracteriza uma 
violação aos direitos dos con-
sumidores, já que a água é um 
serviço essencial. Esse compor-
tamento da empresa dá ao con-
sumidor o direito de não pagar 
por um serviço que não é pres-
tado de uma forma satisfatória.

Pelo menos 14 pessoas mor-
reram e outras 26 ficaram feri-
das em um grave acidente de 
ônibus em Minas Gerais. O co-
letivo caiu de um ponte no en-
troncamento da BR-262 e da 
BR-381 na altura do município 
de João Monlevade, na Região 
Central do estado. Após cair de 
uma altura de 15 metros e se 
chocar violentamente contra o 
solo, o ônibus pegou fogo, co-
mo mostraram imagens que 
circularam nas redes sociais.

Equipes do Corpo de Bombei-
ros foram enviadas ao local para 
apagar as chamas e providenciar 

o socorro às vítimas. As causas 
do acidente ainda são desconhe-
cidas. Todos foram levados para 
hospital em João Monlevade.

De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o ôni-
bus tem placa de Alagoas e caiu 
próximo a uma estrada de fer-
ro que passa sob o viaduto.

A BR-381, no trecho entre 
Belo Horizonte e Governador 
Valadares, onde ocorreu o aci-
dente, é conhecida como a “Ro-
dovia da Morte” pelo elevado 
número de acidentes que acon-
teceu por ali. A estrada passa 
por obras de duplicação. 

Ônibus cai de 
viaduto e deixa 
14 mortos
Veículo despencou de altura de 
15 metros em Minas Gerais

 L TRAGÉDIA

Veículo com placa de Alagoas pegou fogo sobre linha férrea

REPRODUÇÃO/CNN BRASIL
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Vamos pra cima, Fluzão!
Time de Guerreiros encara Furacão e Marcos Felipe avalia disputa com ‘irmão’ Muriel

T
itular do Fluminense no 
empate sem gols com 
o Bragantino, segunda-

feira passada, no Maracanã, o 
goleiro Marcos Felipe terá mais 
uma chance contra o Athleti-
co Paranaense, hoje, às 19h, 
mais uma vez no Maracanã. 
Ao abordar a nova chance na 
equipe principal, o jogador, de 
24 anos, elogiou Muriel, titular 
da posição e afastado por estar 
com Covid-19.

“Gostaria de exaltar o traba-
lho do Muriel, ele é um gran-
de parceiro, um grande goleiro, 
um ótimo profissional. Golei-
ro tem que estar sempre prepa-
rado. Fico feliz pelo momen-
to, estamos lutando por coisas 
grandes e, por conta disso, é 
gratificante estar em campo, 
quando surgirem as oportu-
nidades”, afirmou.

Muriel vem recebendo mui-
tas críticas de torcedores do 
Fluminense e da imprensa es-
portiva. No último jogo em 
que esteve em campo, o golei-
ro falhou no gol do Interna-
cional. O Time de Guerreiros 
conseguiu a virada no segun-
do tempo e venceu por 2 a 1, 
no Beira-Rio, em Porto Alegre. 
Marcos Felipe falou sobre a sua 

relação com o experiente golei-
ro: “A relação que eu tenho com 
ele é de irmão. Ele é mais expe-
riente, devido a idade e isso é 
muito bom, porque ele vai pas-
sando tudo o que presenciou”. 

Projetando o jogo contra o 
Athletico-PR, que está em 12º 
lugar, o goleiro afirmou que 
o Tricolor deverá entrar em 
campo mais fortalecido por 

conta do retorno de jogadores 
importantes como o volante 
Hudson, o meia uruguaio Mi-
chel Araújo, o zagueiro Nino e 
o lateral-esquerdo Egídio.

“Tivemos dificuldades con-
tra o Bragantino, tentamos 
vencer, mas não conseguimos. 
Contra o Athletico Paranaense, 
com a volta de alguns jogado-
res importantes, vamos ver se 
voltamos ao caminho das vitó-
rias”, finalizou. Marcos Felipe, de 24 anos, elogiou Muriel, afastado por estar com Covid-19: ‘É um grande parceiro’

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

TRICOLOR 
CONTA COM 
A VOLTA DE 
JOGADORES 

IMPORTANTES

Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, 
Ferraz e Egídio; Hudson, Martinelli 
e Nenê; Michel Araújo, Wellington 
Silva e Marcos Paulo. Técnico: Odair 
Hellmann

Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e 
Abner; Richard, Canesin e Léo Cittadi-
ni; Nikão, Carlos Eduardo (Renato Kay-
zer) e Walter. Técnico: Paulo Autuori

Local: Maracanã  
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)  
Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) 
e Henrique Neu Ribeiro (SC) 
Horário: 19h  
TV: Sem transmissão 

FLUMINENSE ATHLETICO-PR 

Locutor: Odilon Junior 
Comentarista: Dé Aranha

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

 LA vitória do São Paulo por 3 a 0 
sobre o Goiás, quinta-feira, em jo-
go adiado da 1ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, mexeu na 
tabela e também nas chances ma-
temáticas de título. Assim como 
Internacional e Santos, o Flumi-
nense tem apenas 2% de possibi-
lidades de ser pentacampeão, de 
acordo com os cálculos do mate-

mático Tristão Garcia, do site In-
fobola. Os times com mais chan-
ces de levantar a taça do Brasileiro 
são o Tricolor Paulista (56%), o 
Atlético-MG (17%) e o Flamen-
go (10%), o Grêmio (6%) e o Pal-
meiras (5%).

O Time de Guerreiros tem 
pouca chance de ser campeão, 
mas está com 25% de possibili-

dades de garantir uma vaga na Li-
bertadores de 2021, abaixo de São 
Paulo (93%), Atlético-MG (73%), 
Flamengo (59%), Grêmio (48%), 
Palmeiras (42%), Santos (28%) e 
Inter (26%). O Fluminense, de 
acordo com o Infobola, não tem 
nem 1% de risco de rebaixa-
mento, apesar de ainda não ter 
alcançado o ‘número mágico’.

Apenas 2% de possibilidades de faturar o penta
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Fogão e Mengão fazem clássico tenso
Glorioso e Mais Querido encaram a partida de hoje, no Nilton Santos, como o começo da volta por cima no Campeonato Brasileiro

 L DIVISOR DE ÁGUAS

B
otafogo e Flamengo se 
enfrentam hoje, às 17h, 
no Nilton Santos, pela 

24ª rodada do Brasileiro. Em-
bora o Alvinegro esteja na par-
te de baixo da tabela e o Rubro-
Negro na parte de cima, o clima 
nos dois times é de tensão após 
os últimos resultados.

O Botafogo, que não vence 
há sete jogos, é vice-lanterna e vê 
no clássico uma oportunidade de 
começar a arrancada para sair da 
zona de rebaixamento. Recente-
mente, a diretoria alvinegra pro-
moveu mudanças no comando: 
demitiu Ramón Díaz, devido a 
problemas de saúde, e trouxe 
Eduardo Barroca, que na primei-
ra semana contraiu a Covid-19.

Torcedores protestaram, co-
braram jogadores e picharam 
muros, com dizeres de amea-
ças. Inclusive, na quinta-feira, 
membros de organizadas fo-
ram ao Nilton Santos e se reu-
niram com o diretor Tulio Lus-
toza e o lateral Victor Luis, um 
dos mais experientes do elenco. 
Na conversa, ficou combinado 
que vontade e raça não faltarão 
dentro de campo, e os torcedo-
res não vão parar de apoiar.

No Flamengo, o clima não é 
diferente. Eliminado nas oitavas 
da Libertadores, na terça-feira, 
o time de Rogério Ceni só tem 

o Brasileiro para tentar salvar a 
temporada, após um 2019 de he-
gemonia. Ao longo da semana, o 
treinador focou na parte física 
dos atletas, o que, na opinião do 
comandante, precisa melhorar, 
pois é um dos fatores que impede 
um futebol de melhor qualidade 
do elenco rubro-negro.

Após uma série de lesões mus-
culares no elenco e a demora para 
recuperar jogadores lesionados, 
os principais alvos das críticas in-

ternas são Rafael Winiki e Diego 
Paiva, preparador físico e fisio-
terapeuta, respectivamente, que 
nunca trabalharam em clube de 
futebol anteriormente. Já mem-
bros de grupos políticos aliados 
a Rodolfo Landim alegam que, 
com a candidatura do vice de fu-
tebol Marcos Braz a vereador do 
município do Rio, o dia a dia do 
Ninho do Urubu fica em segun-
do plano e, consequentemente, 
sem cobranças no elenco. O experiente goleiro Diego Cavalieri, de 38 anos, tem a missão de ajudar o Botafogo a escapar do Z-4

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Cavalieri; Marcinho, Marcelo Bene-
venuto, Rafael Foster, Victor Luis; José 
Welison, Caio Alexandre, Keisuke Hon-
da; Bruno Nazário, Rhuan e Pedro Raul. 
Técnico: Felipe Lucena (interino)

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pe-
reira (Natan) e Filipe Luis; Willian Arão, 
Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Pedro. 
Técnico: Rogério Ceni

Local: Nilton Santos  
Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)  
Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA
-RS) e Michael Stanislau (RS) 
Horário: 17h  
TV: Premiere 

BOTAFOGO FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LCom a saída de Ramón e Emi-
liano Díaz, alguns jogadores 
escanteados podem voltar a 
ter chances no Botafogo. Pou-
co usados com os argentinos, o 
meio-campo Cícero, o lateral-
direito uruguaio Barrandeguy 
e o atacante Lucas Campos vol-
tarão a ser relacionados pelo Al-
vinegro para o clássico contra o 

Flamengo. Além do trio, outro 
que deve ficar à disposição é o 
atacante peruano Lecaros, re-
cuperado de lesão.

Suspensos pelo terceiro car-
tão amarelo, Kevin e Kanu de-
vem dar lugar a Marcinho e Ra-
fael Forster, que atuaram contra 
o Atlético-MG em outras po-
sições. José Welison retorna ao 

meio-campo na vaga de Rente-
ría. Ele não encarou o Galo por 
questões contratuais.

Honda deve voltar ao time 
titular no clássico. No ataque, 
Rhuan deverá ter outra chances, 
ao lado de Bruno Nazário, que 
havia sido barrado por Emilia-
no Díaz na última rodada, e do 
centroavante Pedro Raul.

‘Escanteado’ Cícero volta a ser relacionado

FISIOTERAPEUTA 
E PREPARADOR 

FÍSICO SÃO 
COBRADOS APÓS 
SÉRIE DE LESÕES
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ogão e Mengão fazem clássico tenso
Glorioso e Mais Querido encaram a partida de hoje, no Nilton Santos, como o começo da volta por cima no Campeonato Brasileiro

O meia Everton Ribeiro, craque da Seleção Brasileira, é uma das esperanças do Flamengo logo mais

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LO clima entre Lincoln e seus re-
presentantes e diretoria do Fla-
mengo não é dos melhores. Após 
ser advertido na quinta-feira por 
se recusar a reforçar o time sub-
20, o atacante se apresentou on-
tem com o elenco das categorias 
de base. A determinação foi da cú-
pula rubro-negra e não do técnico 
Rogério Ceni.

A princípio, Lincoln não faz 
mais parte dos planos da direto-
ria do Flamengo e será um dos 
jogadores que deixará o clube na 
próxima janela de transferências. 
O Pafos, do Chipre, fez proposta 
oficial de 4 milhões de dólares, cer-
ca de R$ 20 milhões, por 75% dos 
direitos econômicos do atleta. O 
jogador e o seu estafe, entretan-

to, não topam fazer a negociação 
e querem esperar uma proposta 
mais vantajosa.

Sobre o clássico de hoje, Pe-
dro deve ser o centroavante, 
pois Gabigol treinou ontem 
com os preparadores físicos, 
separado do grupo de jogado-
res, ainda se recuperando de 
um desequilíbrio muscular.

Lincoln treina no time sub-20 após ser advertido 

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT 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 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 30 24 7 9 8 23 21 2

 10º CORINTHIANS 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

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 23 3 7 13 24 40 -16

 

24ª RODADA

02/12

 FORTALEZA 0 X 0 CORINTHIANS 

HOJE

 BOTAFOGO  X  FLAMENGO 17:00

 FLUMINENSE  X  ATHLETICO-PR 19:00

 BAHIA  X  CEARÁ 19:00

 CORITIBA  X  BRAGANTINO 21:00

AMANHÃ

 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

03/12

 GOIÁS 0 X 3 SÃO PAULO

18ª RODADA

09/12

 SÃO PAULO  X  BOTAFOGO 21H30
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Pinto ganha um 
voto de confiança
Campello banca a permanência do treinador

 L VASCO

A 
sequência ruim de resulta-
dos do Vasco no Brasileirão, 
além da eliminação diante 

do Defensa y Justicia-ARG na Sul
-Americana, fez com que a lua de 
mel entre o treinador Ricardo Sá 
Pinto e a torcida acabasse. O por-
tuguês vem sido duramente criti-
cado pela demora nas alterações 
do time e, tem até agora, um apro-
veitamento de 33,3% (conquistou 
11 pontos em 33 possíveis). A pres-
são pela saída do técnico é tanto 
externa, quanto interna.

As correntes políticas do clube 
pegaram carona nas insatisfações 
demonstradas pela torcida nas re-
des sociais e estão pedindo a cabe-
ça do português. Algo que, a prin-
cípio, não ocorrerá. Ao menos até 
amanhã a chance de ele cair é zero. 
O Vasco enfrenta o Grêmio, às 16 
horas, em Porto Alegre.

Quem banca o treinador no 
cargo é o próprio presidente Ale-
xandre Campello. Este, que aliás, 
revelou ter feito fortes cobranças à 
comissão técnica e ao elenco após 
sofrer goleado por 4 a 1 diante o 
Ceará, na segunda-feira.

“Nenhuma possibilidade (de 
demissão). O Sá Pinto está man-
tido (para domingo). Não se pen-
sou em nada disso, a gente entende 
que mudança de treinador não vai 
mudar esse cenário, a responsabi-
lidade é de todos” disse Campello, 
ao globoesporte.com. “Pressão não 
houve, sabemos que alguns acham 
que deveria ser feito (a demissão). 
A gente tem que sair dessa situação 
juntos, e eu não cedo a pressões”.

Já o Grêmio deve escalar os ti-
tulares amanhã: Vanderlei; Vic-
tor Ferraz, Geromel, David Braz e 
Diogo Barbosa; Maicon, Matheus 
Henrique, Luiz Fernando, Pinares 
e Pepê; Diego Souza.

Sá Pinto disse que o Vasco merecia ter passado à fase seguinte

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

 LO clima na coletiva de Sá Pinto 
era de tensão após a eliminação do 
Vasco. Ao ser questionado o mo-
tivo da demora em mexer no ti-
me, sua primeira alteração foi aos 
31 minutos do segundo tempo, 
quando trocou o zagueiro Mar-
celo Alves por Tiago Reis, o portu-
guês se irritou: “Por que eu demo-
rei? Substituí quando tinha que 
substituir. Depois me dê o telefone 
dele que eu pergunto a ele quando 
devo substituir. Fica como opção”.

O treinador lamentou as chan-
ces perdidas e reclamou da arbi-
tragem que ignorou um lance po-
lêmico aos 16 minutos do segundo 
tempo, quando o argentino Frías 
colocou o braço na bola. “Se tivés-
semos marcado uma das seis ou 
sete oportunidades, ninguém fala-
ria sobre isso. Contra zero oportu-
nidades do adversário. O Vasco fez 
um grande jogo e merecia ter pas-
sado à fase seguinte. E tivemos um 
pênalti que nos foi roubado”, disse.

Técnico se irrita em coletiva

A polêmica sobre o desejo de 
Lionel Messi de sair do Barcelona, 
o que quase aconteceu na janela de 
transferências no meio deste ano, 
continua agitando os bastidores 
do clube. Ontem, o técnico ho-
landês Ronald Koeman não gos-
tou dos comentários feitos no dia 
anterior pelo presidente interino 
Carlos Tusquets sobre o impasse 
envolvendo o craque - o dirigen-
te falou recentemente que o ideal 
era o time ter vendido o argentino.

Para Koeman, que vive um iní-
cio de trabalho no Barcelona com 
altos e baixos no Campeonato Es-
panhol - mas está 100% na Liga 
dos Campeões da Europa, já clas-
sificado às oitavas de final -, é pre-
ciso controlar o ambiente interno 
do clube, que terá eleições presi-
denciais em janeiro.

“Conhecemos a situação de 
Messi. Se há uma pessoa que po-
de decidir seu futuro, esse alguém 

é Leo (Messi). Não estou interes-
sado em comentários de fora, mas 
se fizermos comentários do tipo 
dentro do clube, isso não nos aju-
da. Não podemos controlar os co-
mentários de fora. Mas por dentro 
é diferente”, afirmou o treinador. 
“O episódio do Tusquets pode ser 
uma opinião dele, mas não acho 
que seja necessário. Leo tem esta 
temporada com o Barça e vai deci-
dir o seu futuro. Espero que esteja 
aqui”, prosseguiu.

Koeman foi questionado so-
bre o desejo de Neymar atuar 
com Messi mais uma vez. O trei-
nador não escondeu que deseja-
ria contar com ambos os craques 
no clube. Sendo assim, além de ga-
rantir a permanência do argenti-
no, a diretoria teria que viabilizar 
a contratação do atacante do Pa-
ris Saint-Germain em 2021. “Sem-
pre quero ter os melhores jogado-
res do mundo”, declarou.

Futuro de Messi 
vira polêmica
Técnico critica presidente interino

 L BARCELONA

Messi quase deixou o Barça na janela de transferências no meio do ano

AFP
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ESPORTES

 L ‘AMOR ETERNO E INCONDICIONAL’

Estádio do Napoli 
muda de nome
‘San Paolo’ passa a se chamar ‘Diego Armando 
Maradona’ em homenagem ao ídolo argentino

A 
prefeitura de Nápoles, na 
Itália, oficializou ontem a 
mudança no nome do es-

tádio do Napoli. A arena, antes 
chamada San Paolo, foi rebatiza-
da para estádio Diego Armando 
Maradona. A alteração acontece 
apenas dez dias depois da morte 
do ídolo argentino, o que como-
veu o mundo do futebol.

“A decisão foi assinada por to-
da a Câmara Municipal”, anun-
ciou a prefeitura, em comunica-
do. “Ele foi o maior futebolista de 
todos os tempos e que, com o seu 
imenso talento e magia, homena-
geou a camisa napolitana durante 
sete anos, conquistando dois títu-
los nacionais e outras taças de va-
lor, recebendo em troca da cidade 
um amor eterno e incondicional.”

A decisão de mudar o nome do 
estádio surgiu no mesmo dia em 
que Maradona morreu, no último 
dia 25. Poucas horas após o anún-
cio do falecimento, a prefeitura su-
geriu a alteração, que foi acatada 
prontamente pelas demais auto-
ridades municipais.

A homenagem se deve à con-
tribuição de Maradona ao Napo-
li. Foi com o argentino em campo 
que o time conquistou seus dois 
únicos troféus do Campeonato 
Italiano, nas temporadas 1986-87 
e 1989-90. Com ele, a equipe tam-
bém faturou os títulos da Copa 
da Uefa (antiga Liga Europa), em 
1989; da Copa da Itália, em 1987; 
e da Supercopa da Itália, em 1990.

A ‘estreia’ do novo nome do es-
tádio será na próxima quinta, na 
partida do Napoli contra a Real 
Sociedad-ESP, pela Liga Europa. 
O time italiano precisa da vitória 
para passar de fase.

O Napoli voltará a jogar no estádio na quinta-feira, pela Liga Europa

DIVULGAÇÃO

O jornalista Lucas Strabko, 
o Cartolouco, contou um ca-
so inusitado que aconteceu nos 
tempos em que trabalhava na 
Rede Globo. Em entrevista a Alê 
Oliveira, no canal De Sola, ele re-
velou que fez uma suruba com a 
participação de um jogador de 
futebol quando foi a Minas Ge-
rais gravar uma matéria para o 
Esporte Espetacular.

“Eu já fiz suruba com jogador, 
já. Não vou falar o nome porque 
maluco é casado, mas já fiz. Fui 
gravar uma matéria para o Es-
porte Espetacular, era uma maté-
ria em Minas. A gente era amigo, 
aí fui gravar no CT e falei: ‘Estou 
indo até aí’. A gente já tinha uma 
amizade. Ele falou: ‘beleza, de-
pois te chamo’. Ele não falou mais 
nada e fui almoçar. Aí ele foi me 
buscar no hotel”, disse.

“Ele chegou com uma Pors-
che branca, eu não sabia nem 
onde sentar. Eu falei: ‘Caraca’. 
Pô, não estou acostumado. Fo-
mos para a casa dele. Estava ele 
e mais dois amigos. Eles estavam 
resenhando e bebendo. Aí eles 
falaram: ‘Pô, estamos na agonia, 
estamos na agonia’, e chamaram 
quatro amigas. Chegaram as 
quatro mulheres. Aí foi uma lou-
cura. O cara transando do meu 

lado! E o cara é gente boa demais, 
é um dos caras que eu mais admi-
ro no futebol”, revelou.

“É, não é à toa que foi rebai-
xado…”, brincou Alê Oliveira, 
dando a entender que se tratava 
de um jogador do Cruzeiro. O 
ex-Fazenda chamou Alê de “fi-
lho da p...”, dando a entender 
que ele estava certo.

‘Já fiz suruba 
com jogador’
Cartolouco relembra vuco-vuco 

com quatro mulheres em Minas

 L CRAQUE CASADO PULA CERCA

Lucas Strabko, o Cartolouco

REPRODUÇÃO/TWITTER

 LDocumentos negam que Ma-
radona já sofria de insuficiência 
cardíaca crônica na época da in-
ternação para a cirurgia no cé-
rebro, em novembro, quando o 
coração não estava dilatado. O 
problema teria começado após 
ele ser tratado sem os devidos 
cuidados na casa onde faleceu, 

em Tigre. De acordo com a au-
tópsia, o coração apresentou um 
peso de 500 gramas, o dobro do 
normal, e a causa da morte pode 
ter sido arritmia súbita. As pri-
meiras perícias apontam que o 
pulmão do ex-jogador se encheu 
de líquido “bruscamente”, num 
caso de edema pulmonar.

Arritmia e edema pulmonar
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A GATA DA HORA

impera soberana e absoluta nos nossos so-

nhos mais picantes. Cada vez mais espetacular, a beldade 

é um colírio para os olhos da rapaziada. Além de curtir pe-

gar sol, ela é modelo, torce pelo muito Mengão e mora em 

Queimados. Siga-a no Instagram: @leandrarainhalsxoficial.

LEANDRA RAINHA

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

DON PHOTOGRAPHY/DIVULGAÇÃO

 LA Fifa confirmou ontem que 
o Mundial de Clubes de 2021 
será disputado daqui a um 
ano, em dezembro, no Japão, 
no mesmo formato de sete par-
ticipantes, após passar quatro 
anos se dividindo entre Catar 
e Emirados Árabes. Já a edi-
ção deste ano foi adiada para 
fevereiro, no Catar. Até o mo-
mento há quatro clubes con-
firmados: Bayern (campeão da 
Liga dos Campeões da Euro-
pa), Al Ahly (campeão da Li-
ga dos Campeões da África), Al 
Duhail (campeão do Catar) e 
Auckland City (nomeado pela 
OFC). Enquanto isso, o Mun-
dial com 24 clubes é uma ideia 
sem data para acontecer. 

Mundial de 2021 será no Japão

 LUm dia após se encontrar 
com o presidente Jair Bolsona-
ro sem utilizar máscara, o vo-
lante Felipe Melo testou nega-
tivo para a Covid-19: “Queria 
dizer para quem é torcedor fer-
renho do vírus, que gostam de 

fazer um ‘mimimi’ do caram-
ba: será que o ambiente em que 
estive, as pessoas que ali esta-
vam não tinham feito o exame 
antes? Será que foi por isso que 
eu não ‘coronei’? Será? Hum, eu 
não sei. Deixa para lá”.

Felipe Melo e Bolsonaro

DIVULGAÇÃO

Gusta-
vo Villani, Luiz Carlos Jr. 
e Marcelo Moreno, do 
Grupo Globo, testaram 
positivo para Covid-19. 
Outros afastados das 
transmissões são Galvão 
Bueno, Milton Leite e Jo-
ta Jr., por serem do grupo 
de risco (mais de 60 anos).

Abel Ferreira, 
do Palmeiras, testou positi-
vo para a Covid-19 na quin-
ta-feira e está isolado em 
um hotel de São Paulo, sob 
acompanhamento dos mé-
dicos do clube. Além do por-
tuguês, estão infectados o 
lateral-direito Marcos Rocha 
e o zagueiro Renan.

não faz mais 
parte do time de comen-
taristas da Fox Sports. 
Segundo o UOL, o ex-jo-
gador optou por não 
renovar o vínculo com 
emissora, que passa por 
reformulação. “Vou ficar 
com saudades desse lu-
gar e das pessoas”, disse.

d a  F i f a , 
Gianni Infantino, defen-
deu ontem o uso do árbi-
tro de vídeo. “Não temos 
que fazer confusão entre 
o VAR e as decisões erradas 
que são tomadas por falta 
de experiência. Temos que 
ouvir as críticas, aprender 
e tentar melhorar.”

 LOS NARRADORES  LO TÉCNICO

 LEDMUNDO LO PRESIDENTE



Sábado, 5.12.2020 

Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15

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.
 

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

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

 

COBRADORES (AS) 
Aposentados, Instituição Fi-
lantrópica seleciona para re-
colhimento de contribuições 
de associados para  bairros 
Jacarepaguá, Niterói, Centro 
e Zona Sul. Horário Livre, área 
fechada. Comparecer com do-
cumentação completa, 2ª feira 
às 14h, Rua Ana Neri, 1422 Ro-
cha (Próximo Metrô Triagem).
 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Precisa de Pintor Automotivo. 
Comparecer a Rua Barão de Co-
tegipe, 549 - Vila Isabel.
 
PINTOR V/TEXTO
E usinador de  fibra de vidro.  
Para trabalhar em Rio Boni-
to.  Ligar: (21) 2734-2002/ (21) 
99851-9752 whatsapp
E-mail: bugre@bugre.ind.br

 

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
 

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.

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões
 

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

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, 
cheirosa, educada, massagem 
relaxante,  atendimento local 
discreto, aparelhos. Realize seus 
sonhos. Largo Machado. 2051-
9767/ 98934-8990.
 
PRETA BOMBOM 
Estilo passista sem frescuras. 
Atendimento completo a partir 
de R$30,00 Local Próprio Cen-
tro. Tel: 98770-6712 whatsapp 
Segunda/ Sexta. Aceito Cartões.
 

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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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘NÃO QUERO GUERRA 
COM NINGUÉM’

 LÀ revista Marie Claire, Anitta fa-
lou sobre os áudios e conversas 
divulgados falando mal de ou-
tros famosos, como Preta Gil e Si-
maria, negou que tenha perdido 
amizades e não citou Ludmilla. 
“As pessoas precisam parar de 
dar mais valor a um desentendi-
mento do que a 20, 30 parcerias 
de sucesso, de amizade. A minha 
frase é: ‘Não quero guerra com 
ninguém’. Sou a mais pacífica, 
embora tenha fama de não ser.”

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA

 LApós divórcio, Andressa 
Suita curtiu noitada com 
amigos e bons drinques.

 LJade Magalhães parou 
de seguir o ex, Luan San-
tana, no Instagram.

Dani Calabresa se pronun-
ciou sobre a acusação de assé-
dio contra Marcius Melhem, 
na época em que ele era dire-
tor da Globo, no Instagram, 
ontem. “Nunca quis ser vista 
como uma mulher assedia-
da, mas pra recuperar minha 
saúde, precisei me defender. 
Nunca procurei a imprensa. 
Tomei as medidas cabíveis pra 
conseguir ajuda. Tudo é muito 
difícil, dá medo, vergonha, mas 
temos que lutar por respeito e 
justiça. Não passarão. Assédio 
é crime!”, escreveu a humoris-
ta. O desabafo da atriz foi feito 
no mesmo dia em que a revista 
piauí publicou uma reporta-
gem sobre o assunto. Segundo 
a publicação, em uma festa pa-
ra o elenco do Zorra, em 2017, 
em Botafogo, Melhem tentou 
beijar Dani, mas ela conseguiu 
se desvencilhar. De acordo 

com a revista, depois, ele ten-
tou agarrá-la quando ela dei-
xava o banheiro do local. Ao 
reencontrar os colegas no sa-
lão, a humorista teve uma cri-
se de choro. Segundo a piauí, 
Melhem é acusado de assédio 
por seis mulheres.

O relato do assédio sofrido 
por Dani ficou entre os assun-
tos mais comentados do Twit-
ter. Famosos como Marce-
lo Adnet, Mauricio Meirelles, 
Fernanda Gentil, Monica Io-
zzi e Maria Clara Gueiros ma-
nifestaram apoio à humorista. 
Ao colunista Maurício Stycer, 
do site Uol, Melhem disse que 
pretende fazer uma interpela-
ção judicial a Dani, pedindo 
que ela confirme ou desmin-
ta os relatos que fez para a re-
portagem da revista. Ele ainda 
afirmou que entrou com uma 
ação contra a advogada Mayra 

Cotta, que representa as seis 
mulheres que o acusam de as-
sédio. Melhem quer que as víti-
mas provem as acusações. 

Após as denúncias, segun-
do o colunista Fefito, do Uol, 
a Globo cancelou os progra-
mas criados pelo humorista. 
Ele foi o responsável por re-
formular o Zorra, que chega 
ao fim este ano. A segunda 
temporada do Fora de Hora 
foi cancelada. Ele já não gra-
vou como Seu Boneco a tem-
porada atual da Escolinha do 
Professor Raimundo. O qua-
dro Isso a Globo Não Mostra, 
do Fantástico, que era super-
visionado por Melhem, tam-
bém não terá novas edições. 
O canal Viva, que faz parte do 
Grupo Globo, tirou da gra-
de Os Caras de Pau, que Me-
lhem estrela ao lado de Lean-
dro Hassum.

‘Temos que lutar por 
respeito e justiça’

Dani Calabresa, que acusa Marcius Melhem de assédio, faz desabafo 

 LLuciana Gimenez, de 
51 anos, fez a tempe-
ratura subir ao publi-
car uma foto completa-
mente nua e com botas 
de cano alto brilhantes 
no Instagram, na ma-
nhã de ontem. O clique 
foi feito pelo fotógrafo 
Iude Richelle.

PELADONA!

PAOLLA: 
‘LIVRE 
E LEVE’

 LSolteira, Paolla 
Oliveira surgiu 
deslumbrante 
em fotos só de 
lingerie no Ins-
tagram, ontem. 
“Daqueles dias 
que você acor-
da livre e leve”, 
escreveu a atriz. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Cassiano (foto) e os te-
nentes comemoram a volta para casa. Du-
que chama Guiomar para cantar no Flor 
do Caribe. Taís tenta convencer Ester da 
inocência de Cassiano. Mantovani pede 
para investigar a coleção de obras de arte 
de Dionísio. Nicole não entende por que 
Guiomar decidiu cantar no Flor do Caribe.

21h30. Globo: Zeca (foto) ajuda Ritinha 
e Jeiza se incomoda. Ruy volta para casa e 
não percebe que Ritinha foi embora com o 
filho. Zeca cuida de Ruyzinho e lembra da 
previsão feita pelo índio na sua infância. 
Edinalva exige que Ritinha volte para a 
casa do marido. Jeiza não atende o telefo-
nema de Zeca. Zeca e Jeiza se entendem.

19h40. Globo: Camila (foto) se deses-
pera com as acusações de Enéas contra 
Giovanni. Giovanni e Enéas brigam. 
Rodrigo desabafa com Francesca sobre 
sua ex-esposa. Aparício tenta convencer 
Rebeca a não se casar com Pedro. Camila 
conta para Ariovaldo que foi enganada 
por Giovanni. Carol encontra Afonso.

Ludmilla ganha seu 
próprio reality show
Programa vai mostrar o dia a dia da cantora. A estreia será em 2021

 L PRODUZIDO PELO GLOBOPLAY E MULTISHOW

RODOLFO MAGALHÃES / DIVULGAÇÃO 
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Ludmilla vai 
estrelar reality 

show, que 
acompanhará 
sua rotina. As 
gravações já 

estão rolando

L
udmilla terá uma série pa-
ra chamar de sua! O proje-
to da plataforma de strea-

ming  Globoplay, em parceria 
com o canal a cabo Multishow, 
vai acompanhar a cantora no seu 
dia a dia e seus compromissos 
profissionais. A estreia do rea-
lity show está prevista para 2021.

Entre os compromissos pro-
fissionais de Ludmilla que apa-
recerão na série estão as grava-
ções do mais recente clipe da 
cantora, Rainha da Favela, que 
foram realizadas na Rocinha, 
em São Conrado, e do proje-
to audiovisual de pagode Nu-

manice. A atração conta com 
a participação de familiares e 
amigos de Lud. As gravações já 
estão em andamento.

Nas Maldivas

E por falar em Ludmilla, ela 
está curtindo uns dias de des-
canso nas Ilhas Maldivas, ao 
lado da esposa, Brunna Gon-
çalves, e vem postando várias 
fotos da viagem no Instagram. 
Ontem, Lud publicou imagens 
pegando sol e fazendo stand up 
paddle. “A legenda é com vo-
cês”, escreveu a cantora. 

Ludmilla nas Ilhas Maldivas

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não é o amor que é cego, mas o ciúme.”

(Lawrence Durrel)

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

 LO seu foco estará nas finan-
ças. Pode receber o reconheci-
mento profissional que tanto 
esperava. A dois, muito cuida-
do com brigas por ciúme. Con-
trole as cobranças na paquera.
Números da sorte: 16, 88 e 52.

 LAproveite o dia para relaxar 
e deixar o trabalho de lado. A 
convivência com a família es-
tará protegida, mas conflitos 
podem pintar. Momentos de 
ternura marcam a paixão.
Números da sorte: 44, 80 e 62.

 LDeve sentir vontade de ficar 
no seu canto. Se for trabalhar, 
prefira não chamar atenção, 
mas também não se omita. 
Pode se envolver com ex. Esco-
lha as palavras ao lado do par.
Números da sorte: 18, 27 e 54.

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

 LO desejo de matar a saudade 
de todos vai dar as cartas, a in-
ternet pode ajudar! A sintonia 
marca o romance. Amigos dão 
uma força a uma paquera ines-
perada que pode surgir.
Números da sorte: 37, 64 e 28.

 LSua atenção pode estar foca-
da no trabalho. Pode conse-
guir uma grana, mas não gaste 
de uma vez. Controle as críti-
cas no romance e maneire as 
exigências com o par. 
Números da sorte: 56, 47 e 29.

 LSeu lado aventureiro vai mos-
trar as caras, mas lembre-se 
que não é hora de se arriscar, 
tome os cuidados necessários! 
Romance estará leve. Aposte 
nas redes sociais na conquista.
Números da sorte: 12, 30 e 39.

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

 LUma viagem pode ser praze-
rosa, mas não baixa a guarda 
nos cuidados com a saúde. 
Deve ter sucesso na conquis-
ta, aproveite o momento. Cari-
nho garantido na relação.
Números da sorte: 31, 76 e 58.

 LA Lua destaca seu lado casei-
ro e o apego à família neste 
dia. Porém, desentendimentos 
não estão descartados. Vai va-
lorizar a estabilidade no amor, 
procure estar com o par.
Números da sorte: 77, 23 e 50.

 LBom dia para reunir as pes-
soas queridas, mas todo cui-
dado é pouco! O diálogo será 
o ponto alto da relação. Con-
quista pode virar algo dura-
douro, invista na paquera.
Números da sorte: 15, 96 e 87.

SÃO MARTINHO DE DUME
Nascido onde hoje fica a Hungria, 
em 520, ele, ainda jovem, foi para 
o Oriente e se tornou especialista 
em grego e em assuntos bíblicos. 
Ao terminar seus estudos, insta-
lou-se em Roma, onde conheceu 
pessoas influentes na Igreja Cató-
lica. Em seguida, com a ajuda de 
nobres, ergueu um mosteiro em 
Portugal, onde escreveu várias 
obras sobre as virtudes monásti-
cas, bem como matérias teológicas 
e canônicas. Foi celebrado como 
doutor. Morreu no dia 20 de março 
de 579. Foi sepultado na Catedral 
de Dume, na cidade de Braga.

SANTO DO DIA

OVO GIGANTE
Uma galinha põe um ovo de 
meio quilo. Jornais, televisão 
e repórteres de todos os sites 
estão atrás da galinha.
— Como conseguiu esta fa-
çanha, Sra. Galinha?
Ela faz mistério:

— Segredo de família.
— E os planos para o futuro?
— Botar um ovo de um quilo!
Agora, as atenções se voltam 
para o galo.
— Como conseguiram tal fa-
çanha, Sr. Galo?
— Segredo de família.

— E os planos para o futuro?
— Matar esse avestruz!

CONFUSÃO
A polícia é chamada para um 
local onde acontecia uma 
confusão. Como os policiais 
não fizeram nenhum conta-

to com a delegacia, o delega-
do resolve ligar:
— Estão todos bem aí?
— Sim, senhor.
— Então, passe o relatório.
O policial começa:
— Uma mulher está muito 
nervosa, brigando com o 

marido.
— E qual o motivo?
— Ele pisou onde ela estava 
passando o pano.
— E vocês já conseguiram fa-
lar com a mulher?
— Não, senhor. Estamos es-
perando o piso secar.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxum.
MENSAGEM:
Oxum vem trazendo sorte 
no amor, sedução e a ma-
gia. Hoje, estão presentes as 
energias do amor, do encan-
to e da beleza, garantindo a 
certeza de uma vida amorosa 
de sucesso e harmonia.
SAUDAÇÃO:
Orayêyê ô.
CORES:
Amarelo, dourado e branco.
ELEMENTO:
Águas doces.
SIMPATIA:
Para obter crescimento fi-
nanceiro nos negócios, du-
rante uma semana, antes de 
ir ao trabalho, tome banho 
com água de arroz (lavar o 
arroz cru e separar essa água) 
e três pitadas de canela em 

pó, da cabeça aos pés. Na 
hora do banho, peça bons 
negócios e fartura a Oxum.

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

 LO desejo de se livrar de tudo o 
que incomoda tende a crescer, 
seja forte mentalmente. Seu 
sexto sentido estará em alta. 
Prepare-se para momentos 
apimentados no sexo!
Números da sorte: 76, 13 e 49.

 LNão coloque a saúde em risco 
para reunir amigos e familia-
res. A vida a dois está no centro 
das atenções. Não vai querer 
lances passageiros na paquera. 
Romance antigo pode voltar.
Números da sorte: 50, 23 e 95.

 LTalvez precise fazer sacrifícios 
para focar no trabalho. Tenha 
cuidado com imprevistos. A 
conquista pode deixar a dese-
jar, mas não esquente a cabe-
ça. Dedique-se mais ao par.
Números da sorte: 06, 87 e 42.
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