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GENTILI SOLTA 
O VERBO NO 

CASO MELHEM 
E CALABRESA

Apresentador do SBT provoca ex-diretor da Globo 
acusado de assédio e lembra foto em que o desafeto 

apoiou campanha contra estupro no ‘Altas Horas’
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R$ 5 mil por assassinos de PM
Cabo do 9º BPM foi morto num bar por dois encapuzados na Baixada

RECOMPENSA POR PISTAS 6

Protesto pede justiça 
para Emily e Rebeca

Preso 
ladrão que 

matou 
policial na 
covardia
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Número Prêmio

1º 048605 R$ 500.000,00

2º 012911 R$ 27.000,00

3º 036677 R$ 24.000,00

4º 068364 R$ 19.000,00

5º 099928 R$ 18.329,00
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Quina: 11 (R$ 4.238,85)

Quadra: 446 (R$ 119,48)
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O QUE BOMBA

TIROTEIO NO CAJU FECHA LI-
NHA VERMELHA
PÁGINA 4

PRESO ASSASSINO DE PM
PÁGINA 6

ANDRESSA URACH APRESENTA 
NOIVO THIAGO LOPES
PÁGINA 16

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Agradecimento 
ao MEIA HORA

789 não aparece 
nem no ponto final

Bar com som alto em 
Duque de Caxias

Santa Teresa não 
tem ônibus à noite

 L Graças à força do MEIA HORA, 
o galho de árvore que ameaçava 
a rede elétrica, na Rua Mal. Deo-
doro, em Neves, São Gonçalo, foi 
podado. Obrigado a todos.

 L O 789 (Campo Grande—Cas-
cadura) é um ônibus fantasma. 
Mesmo na rodoviária de Campo 
Grande, ponto final da linha, os 
passageiros não veem nem sinal.

 L Na Rua Santa Clara, no Morro 
do Garibaldi, tem um bar tirando 
nosso sono com som alto até de 
manhã. Ninguém merece isso!

 L Santa Teresa precisa de mais 
transporte público à noite. De-
pois das 23h, não dá pra voltar 
pra casa de ônibus.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Rafael Neves
Poe e-mail

Anônimo
Duque de Caxias

Julia Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

INDICADORES

POUPANÇA: 0,1159 %  
(HOJE)

DÓLAR: R$ 5,1236(C); 
R$ 5,1246 (V)

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

CADÊ VOCÊ

RONELDO 
LOPO LEMOS  
tem atualmente 
27 anos. Ele 
desapareceu em 
20 de janeiro de 1996, em Planaltina 
(Goiás), após sair de casa e não 
retornar. 
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA

JO
SÉ

 M
EN

EZ
ES

 LTENHO 35 anos e sou jornaleiro há um. Moro no bairro Primavera. 
Antes fui camelô. Na minha profissão gosto do contato com as pes-
soas. Aqui precisa melhorar tudo, da saúde ao saneamento básico. 
Torço pelo Vasco. Nas horas vagas gosto de curtir a família. Gosto 
de ler os esportes no jornal MEIA HORA.

ANDERSON  GONÇALVES — Engenheiro Pedreira
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Maycon Douglas, pai de Rebeca, segura fotos da filha e da sobrinha (ao fundo) durante protesto

ALINE CAVALCANTE

‘Não somos lixo’
Mãe de menina morta resume indignação da comunidade em protesto em Caxias

 L PRIMAS DE 4 E 7 ANOS MORTAS NA PORTA DE CASA

C
entenas de familiares e 
amigos protestaram na 
Praça do Pacificador, 

em Duque de Caxias, ontem à 
tarde, contra a morte das pe-
quenas Emily Victória Silva dos 
Santos, 4 anos, e Rebeca Beatriz 
Rodrigues dos Santos, 7 anos. 
Com cartazes e palavras de or-
dem, os manifestantes pedi-
ram justiça. As primas foram 
mortas por bala perdida na co-
munidade do Barro Vermelho, 
em Jardim Gramacho, na sex-
ta-feira à noite, enquanto brin-
cavam na porta de casa.

“Chega de matar nossas 
crianças, matar inocentes e tra-
balhadores. Não é porque mo-
ramos em comunidade que so-
mos bandidos. Por que atirar 
em duas crianças? Mataram mi-
nhas princesas, dois anjos. Po-
deria ter sido eu a levar este ti-
ro porque eu passo ali todos os 
dias. Eu preferia que tivesse si-
do eu levar este tiro do que pas-
sar por esta dor. Hoje eu acordei 
e minha neta não estava lá pra 
me dar bom dia para me pedir a 
bênção, não tenho mais minha 
bailarina. Ela era meu tesouro, 
foi uma neta muito esperada. 
Tínhamos um futuro guardado 
pra essa menina. E agora, quem 
vai me devolver ela?”, desaba-
fou Lídia Moreira da Silva San-
tos, avó de Rebeca, ao discursar 
no microfone. 

Enterradas juntas
As meninas, que eram pri-

mas, foram sepultadas no sába-
do no Cemitério Nossa Senhora 
das Graças em clima de como-
ção. O pai de Emily, Alexsandro 
dos Santos, 25 anos, que é ser-
vente de pedreiro, ajudou a se-
lar as gavetas em que os caixões 
foram depositados, lado a lado. 

 LO governador em exercício 
Cláudio Castro prestou solida-
riedade às famílias das meninas 
mortas em Caxias e do policial 
militar morto durante assalto em 
Mesquita. “A dor das famílias que 
perderam seus entes queridos é 
irreparável. Duas crianças na 
porta de casa e um policial exer-
cendo sua missão. A Polícia Civil 
realiza as investigações e nós da-
remos uma resposta à sociedade. 
Minha solidariedade e orações”, 
escreveu nas redes sociais. Castro 
afirmou que a Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Fluminense 
apreendeu as armas dos PMs que 
estavam na região para perícia e 
que eles prestaram depoimento.

Governador: 
solidariedade

 LEm vídeo publicado nas redes 
sociais, o pai da menina ain-
da desabafou sobre a perda da 
filha. “Ninguém pode perder 
um filho do jeito que eu perdi, 
uma fatalidade, uma violência 
dessa. Infelizmente meu sonho 
acabou, destruiu minha famí-
lia, acabou com todos os pla-
nos que a gente tinha. A Emily 
ia ter uma festinha agora, não 
vai poder ter, mas vai ser sem-
pre lembrada, vai estar sempre 
nos nossos corações. Foi minha 
única filha e o meu conforto é 
saber que ela está com Deus”, 
disse Maycon Douglas Moreira 
Santos, de 25 anos. Emily com-
pletaria 5 anos no dia 23.

Pai desabafa 
em vídeo

 LAna Lucia da Silva Moreira, 
mãe da pequena Emily, resumiu 
a revolta comum a todo mora-
dor de comunidade, que convi-
ve com a violência de bandidos 
— traficantes ou milicianos — 
e daqueles que têm a missão de 
proteger a população: os poli-
ciais. “Não somos lixo. Minha 
filha vai ter justiça. Vou lutar por 

elas, vou até o fim pelos meus fi-
lhos, pela minha sobrinha”, disse 
durante o protesto, segurando 
fotos das meninas.

Ana Lucia repetiu que não 
havia confronto e que os PMs 
dispararam e partiram sem 
prestar socorro. “Criança tem 
direito de brincar na rua, correr, 
subir em árvore sem que o fim 

seja a morte. Atiraram na cabeça 
de uma criança, um tiro de fuzil 
na cabeça da minha filha, Emily 
Victória. Não tinha confronto, 
não tinha operação, arrastão, 
nada. Atiraram, a polícia atirou 
e matou elas e não socorreram 
elas. Foi a comunidade, meus vi-
zinhos, amigos que ajudaram a 
socorrer as duas”. 

‘A polícia atirou, matou e não socorreu’, diz mãe
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Morre terceira vítima 
de explosão em casa
Menino de 8 anos não resistiu. Mãe e irmã também faleceram

 L TRAGÉDIA EM SÃO JOÃO DE MERITI

M
orreu no sábado o me-
nino Jorge Alexandre 
Gomes da Silva, de 8 

anos, vítima de uma explosão 
de botijão de gás dentro de casa 
em São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense, no dia 25 de 
novembro. É a segunda crian-
ça que morre após a explosão, 
que também matou a mãe de-
las, Jéssica Gomes da Silva, 25. 
Ainda não se sabe o que moti-
vou a explosão, que está sendo 
investigada pela Defesa Civil.

Jorge Alexandre estava no 
CTI Pediátrico do Hospital 
Adão Pereira Nunes, em Sara-
curuna, com queimaduras de 
até 3º grau e  não resistiu aos 
ferimentos. O pai das crianças, 
Jorge Luiz Pereira da Silva, 45, 
segue em estado gravíssimo. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Duque de Caxias in-
formou em nota que “apesar 
de o paciente apresentar qua-
dro estável desde então, seguia 
monitorado pela terapia in-
tensiva. Jorge Alexandre teve 
parada cardiorrespiratória e, 
mesmo com todos os esforços 
da equipe médica para mantê
-lo vivo, veio a óbito”.

No domingo passado mor-
reu Maria Eduarda Gomes da 
Silva, 4 anos, quatro dias de-
pois da explosão. A tragédia 
teria ocorrido após um esca-
pamento de gás, durante a ma-
drugada, e a casa onde mora-
va a família, no bairro Coelho 
da Rocha, foi destruída. Ainda 
não há informações sobre o se-
pultamento da criança. A casa em que ocorreu a explosão em São João de Meriti foi destruída

DIVULGAÇÃO

Um intenso tiroteio entre 
PMs e traficantes, no início da 
tarde de ontem, no Caju, Zona 
Portuária do Rio, assustou mo-
radores de comunidades pró-
ximas e interditou a Linha Ver-
melha, uma das vias expressas 
mais importantes da cidade. 
Um vídeo enviado ao What-
sApp do Meia Hora (98794-
9052), mostra o momento da 
troca de tiros. 

De acordo com a PM, equi-
pes do 4º BPM (São Cristóvão), 
de batalhões do 1º Comando 
de Policiamento de Área (CPA) 
e do Batalhão de Polícia de 
Choque (BPChq) estavam fa-
zendo um cerco preventivo na 
região para retirar uma cabine 
na Linha Vermelha, na altura 
do Caju. Na comunidade Par-
que Alegria, equipes policiais 
foram atacadas por bandidos 
e reagiram. Não há registro de 
prisões, apreensões ou relatos 
de possíveis feridos.

A Linha Vermelha chegou 
a ficar fechada nos dois senti-
dos por cerca de 40 minutos. 
Nas redes sociais, um usuário 
lamentou o episódio ocorrido 
no início da tarde deste domin-
go. “Nem no domingo os mo-
radores têm paz, vou te con-
tar...”.

Em nota, a PM informou 
que a Linha Vermelha foi fe-
chada para “resguardar a segu-
rança dos usuários, em virtude 
de tiros disparados por crimi-
nosos contra policiais que es-
tavam na via”.

Tiroteio 
fecha 
Linha 
Vermelha
Policiais foram 
atacados por 
criminosos no 
Parque Alegria

 L TERROR NA PISTA
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POLÍCIA

Preso por matar PM 
com tiro pelas costas
Homem aparece em vídeo atirando na cabeça do policial militar

 L ASSALTO EM MESQUITA

A 
polícia prendeu, na tar-
de de ontem, Jonathan 
Santos Targino, o ho-

mem suspeito de atirar e ma-
tar o PM Derinaldo Cardoso 
dos Santos durante uma ten-
tativa de assalto a uma loja da 
Casa & Vídeo em Mesquita, na 
Baixada Fluminense, na sexta-
feira. Também foi preso Vagner 
da Silva Ferreira, que teria da-
do cobertura para que os cri-
minosos entrassem na loja pa-
ra roubar celulares. No dia do 
crime, agentes já haviam pren-
dido Jhonny Quirino, que apa-
rece junto com Targino em 
imagens da câmera durante a 
tentativa de assalto.

Targino foi preso por inter-
médio do seu advogado. Ele li-
gou para a PM e disse que iria 
se entregar, no interior da Vila 
Kennedy, Zona Oeste.

O governador em exercício 
Claudio Castro prestou solida-
riedade à família de Derinaldo. 
“Um jovem que desde 2013 es-
tava na polícia e muito orgu-
lhava seus colegas de farda e fa-
miliares. Estamos de luto por 
essas perdas, mas determina-

dos a elucidar ambos os casos”, 
escreveu nas redes sociais.

A Polícia Militar apreendeu na 
sexta-feira a arma que foi usada 
por Jonathan para matar o poli-
cial. Derinaldo foi enterrado sob 
forte comoção no sábado na cape-
la 6 do cemitério Jardim da Sauda-
de, em Sulacap, na Zona Oeste. Ele 
deixou a esposa e dois filhos.

Manifestação
Ontem, policiais realizaram 

manifestação pedindo que a 
sociedade tenha mais empatia 
com a morte de policiais. Em 
uma faixa, eles estenderam a 
inscrição “Vidas policiais im-
portam”. Nas redes sociais cir-
culam vídeos do protesto, que 
teria ocorrido em frente ao lo-
cal onde o policial foi baleado.

Também nas redes sociais 
circulam imagens dos perfis 
de Derinaldo. Em uma delas, o 
policial fardado, chega em casa 
e abraça um dos filhos peque-
nos. Em outro vídeo, que a cor-
poração postou na sua página, 
ele fala sobre a morte de um co-
lega. “Estamos de luto, mas se-
guimos na luta”.

A Polícia Civil tenta identi-
ficar os assassinos do cabo da 
Polícia Militar Douglas Cons-
tantino Barbosa, de 37 anos, 
morto a tiros na tarde de sába-
do, em um bar, em Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense. 
O portal dos Procurados, do 
Disque Denúncia, divulgou, 
ontem, um cartaz com o título 
“Quem Matou” pedindo infor-
mações sobre o paradeiro dos 
criminosos. A recompensa é de 
R$ 5 mil para informações que 
cheguem ao paradeiro dos au-
tores do crime, que estavam 
encapuzados e atiraram.

A Polícia Militar lamentou 
a morte do agente e informou 
que ainda não há informações 
sobre seu sepultamento.

Em 2020, a plataforma Fo-
go Cruzado mapeou 135 agen-
tes de segurança baleados no 
Grande Rio. Desses, 53 foram 
mortos e 82 feridos. Das víti-
mas fatais, 39 eram PMs.

Informações sobre os crimi-
nosos podem ser passadas ao 
Disque Denúncia, no telefone 
2253-1177, em anonimato.

Cabo PM 
executado 
em bar
Recompensa de 
R$ 5 mil por pista 
que leve à prisão

 L OUTRO PM MORTO

Jonathan Santos Targino estava escondido na Vila Kennedy

DIVULGAÇÃO 

cole o selo
aqui

cole o selo
aqui

cole o selo
aqui

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE

troque por uma
GARRAFA EM 
INOX - 750 ml
(4 cores à sua escolha)

29,90R$

3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$

3 selos +
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 L ACUSADO DE ASSÉDIO

‘Permita-me 
fazer um apelo’
Melhem se defende de acusações de Calabresa: 
‘Lincham sem considerar o direito à dúvida’

O 
humorista Marcius Me-
lhem, 48 anos, voltou 
ontem a se defender das 

acusações de assédio sexual fei-
ta pela atriz Dani Calabresa, com 
quem trabalhava na TV Globo. 
Após admitir que já foi tóxico 
e chamar de “fantasioso” o as-
sédio narrado por ela, o ex-di-
retor de humor da emissora ad-
mite “muitos erros”, diz querer 
repará-los e pede o benefício da 
dúvida até tudo ser esclarecido.

Em carta enviada ao colu-
nista Ricardo Feltrin, do Uol, 
pela sua defesa, Marcius diz ser 
vítima de “linchamento” e cri-
tica as acusações em “off” feitas 
pelo jornalista. 

As acusações de assédio ga-
nharam força após relato escri-
to pelo jornalista João Batista, 
da ‘Revista Piauí’. Ele divulgou 
que, em uma festa da equipe do 
programa ‘Zorra’, Marcius te-
ria imobilizado Dani Calabresa 
para forçar um beijo, além de 
colocar o pênis para fora.

Ao todo, o colunista infor-
mou que conversou com 12 ví-
timas de Melhem, sendo duas 

de assédio sexual, sete de assé-
dio moral e três que sofreram 
os dois tipos de violência.

Num trecho da carta a Feltrin, 
Melhem diz: “Muitos foram meus 
erros. Quero reconhecê-los e me 
responsabilizar por eles. Mas per-

mita-me fazer um apelo à cons-
ciência daqueles que lincham sem 
considerar o direito à dúvida, ba-
seados em uma narrativa sem pro-
vas e sem considerar a hipótese de 
haver motivações inconfessáveis 
por trás de acusações anônimas”.

Ex-diretor da Globo admite ‘muitos erros’ e diz querer repará-los

REPRODUÇÃO

 LAs acusações de assédio contra 
Marcius Melhem estão dando o 
que falar. No Twitter, Danilo Gen-
tili resolveu provocar o ex-diretor 
da Globo, com quem já trocou al-
gumas farpas. “Você já disse mui-
tas vezes que sim, o humor deve 
ter limites. Mas agora eu queria 
muito saber a sua opinião sobre 
outro assunto: Marcius Melhem, 

qual é o limite do assédio?”, dispa-
rou. Mais cedo, o apresentador do 
SBT fez outras provocação ao co-
lega, compartilhando uma foto 
em que Melhem apareceu no pro-
grama Altas Horas, da TV Globo, 
em 2014, ao lado da cantora Clau-
dia Leitte, da atriz Juliana Paes, do 
apresentador Serginho Groisman 
e do ator Marcelo Adnet, seguran-

do um cartaz de uma campanha 
com os dizeres ‘Eu não mereço ser 
estuprada’. “Olá, amiguinhos! Se-
gue um enigma pra vocês! Um dos 
elementos da figura ao lado não se 
encaixa no grupo. Qual seria? Va-
lendo”, ironizou Gentili. Dani Ca-
labresa, a principal vítima relatada, 
recebeu apoio dos famosos e inter-
nautas nas redes sociais.

Desafeto de Melhem, Gentili provoca no Twitter
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Detran: mais 4h
Posto da Barra da Tijuca atenderá até as 21h

 L HORÁRIO AMPLIADO

A 
partir de hoje, o Detran
-Rj vai ampliar o horá-
rio de funcionamento 

do posto de habilitação da Bar-
ra da Tijuca, localizado no Sho-
pping Aerotown, na Zona Oes-
te do Rio. O atendimento, que 
era das 8h às 17h, agora irá até 
as 21h, com agendamento pré-
vio para evitar aglomerações. 

Com a ampliação, o departa-
mento aumentará em até 40% 
a capacidade de atendimento 
da unidade. Esse é o primeiro 
passo para o plano de ampliar 
o horário de atendimento em 
mais postos no estado, visan-
do a reduzir o represamento 
de serviços durante a pande-
mia do novo coronavírus.

Mudança na nova gestão
Desde que o presidente Adol-

fo Konder assumiu, no início de 
outubro, o departamento tam-
bém ampliou o horário de fun-
cionamento dos postos de vis-
toria e vem realizando mutirões 
nos fins de semana para diminuir 
a demanda represada. “Estamos 
tomando medidas para compen-
sar o período em que as unida-
des tiveram que ser fechadas pa-
ra preservar a vida de usuários e 
funcionários. Não mediremos es-
forços para disponibilizar, de for-
ma responsável, o maior número 

de vagas à população fluminen-
se”, explicou Adolfo Konder, des-
tacando que o plano é ampliar os 
horários em mais postos.

“Temos a demanda normal, 
que já é grande, e a que ficou 
represada. Ampliar o horário 
de atendimento em unidades 
vai ajudar a escoar. Por isso, va-
mos fazer esse teste na Barra 
para medir os resultados, ava-

liar o efeito e ver a viabilidade 
de ampliar o atendimento em 
mais postos. Sempre com se-
gurança para os clientes”, com-
pletou o presidente.

Os serviços disponibiliza-
dos pelo Detran.RJ podem 
ser agendados pelo site www.
detran.rj.gov.br ou pelos se-
guintes telefones: 3460-4040, 
3460-4041 e 3460-4042.

O atendimento no posto do Aerotown será feito com agendamento

DIVULGAÇÃO
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Cabeça do Pinto balança
Vasco é facilmente goleado pelo Grêmio e treinador pode ser demitido hoje

O 
Vasco voltou a ser goleado 
no Brasileirão e terminou 
mais uma rodada na zona 

de rebaixamento. Ontem, o Cruz-
maltino foi a Porto Alegre encarar 
o Grêmio, pela 24ª rodada, e foi fa-
cilmente batido por 4 a 0. Diego 
Souza fez valer a ‘lei do ex’ e mar-
cou duas vezes de cabeça, enquan-
to Pinares e Lucas Silva, de pênalti, 
fecharam o placar. A permanência 
ou não do técnico Ricardo Sá Pin-
to deve ser definida hoje. 

O primeiro tempo foi de cor-
reria por parte das duas equipes. 
Mais organizado em campo, o 
Grêmio teve um gol anulado 
quando Victor Ferraz  usou o bra-
ço para dominar a bola na origem 
da jogada. Em seguida, não teve 
jeito: Diego Souza recebeu cru-
zamento na área e subiu mais que 
Léo Mattos, que reclamou de uma 
carga do gremista. A cabeçada foi 
certeira: 1 a 0. “Todo mundo sabe 
do carinho que eu tenho e o cora-
ção como é”, disse no intervalo o 
craque Diego Souza, torcedor de-
clarado do Vasco.

Na volta para o segundo tempo, 
Victor Ferraz cruzou para Diego 
Souza, que subiu sem dificuldades 
para fazer 2 a 0. Dois minutos de-
pois, o chileno Pinares acertou um 
belo chute colocado: 3 a 0. Já nos 
acréscimos, Lucas Silva foi der-
rubado por Miranda na área. Ele 
mesmo bateu o pênalti: 4 a 0.

“É difícil vir aqui, achar uma 
palavra, um discurso, que con-
vença. O campo é quem faz o tor-
cedor acreditar ou não. Fomos 
uma equipe equilibrada no pri-
meiro tempo, mas no segundo 
não conseguimos competir. Pre-
cisamos encontrar um equilíbrio 
para mudar o panorama. Que 
nossas atuações façam sair desta 
situação”, lamentou o goleiro Fer-
nando Miguel.

Torcedor declarado do Vasco, Diego Souza fez dois gols e comandou a vitória do Grêmio no Sul

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

VASCO

JUIZ
Acertou ao anular um gol do 
Grêmio quando estava 0 a 0 e ao 
marcar pênalti de Miranda no fim.

DEU PRO GASTO
Fernando Miguel,
Léo Mattos
e Benítez 

BOLA MURCHA
Marcelo Alves, Graça, Léo 
Gil, Marcos Jr., Juninho, 
Neto Borges e Carlinhos

PERNA DE PAU
Miranda, Castan,
Talles Magno, Reis,
Ribamar e Torres

TÉCNICO
O esquema com três 
zagueiros não dá mais 
certo. Time está perdido.

ATUAÇÕES

Paulo Victor; Ferraz, Geromel, Braz e Dio-
go Barbosa; Maicon (Darlan), Matheus 
Henrique (Thaciano), Pinares (Lucas Silva) 
e Ferreira; Diego Souza (Churín) e Pepê 
(Robinho). Técnico: Renato Gaúcho

Fernando Miguel; Miranda, Castan (Gra-
ça) e Marcelo Alves (Ribamar); Léo Mat-
tos, Marcos Jr. (Juninho), Léo Gil, Benítez 
e Neto Borges; Talles Magno (Tiago Reis) 
e Torres (Carlinhos). Técnico: Sá Pinto

Local: Arena do Grêmio, em Porto 
Alegre Juiz: Raphael Claus (FIFA-SP) 
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis 
(FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Gols: 1º 
tempo: Diego Souza, aos 40. 2º tem-
po: Diego Souza aos 7, Pinares aos 9 e 
Lucas Silva aos 47. Cartões amarelos: 
Diego Souza, Lucas Silva e Léo Mattos

GRÊMIO 4

VASCO 0

 LVazou na sexta-feira a notícia 
de que Sá Pinto e o volante Felli-
pe Bastos bateram boca, o que te-
ria desgastado a relação do por-
tuguês com o elenco. Após o jogo 
de ontem, o técnico falou sobre 
o cansaço do time. “No primei-
ro tempo era importante ter ido 
para o intervalo com o 0 a 0. A 

equipe foi bem. O Grêmio te-
ve jogadores descansados. Isso 
fez diferença. Tivemos desgaste. 
Depois, a qualidade do Grêmio 
fez a diferença. Pepê, Diego Sou-
za... Enquanto conseguimos se-
gurá-los, criamos algum perigo. 
O Grêmio tem controle de bola, 
tem boa ideia de jogo, é o futebol 

curto e apoiado. Desgasta o rival”, 
avaliou o comandante do Vasco, 
que terá chance de reagir dian-
te do Fluminense, domingo, em 
São Januário. “Deveríamos ter si-
do competentes defensivamente, 
mas também na parte da frente. 
Não conseguimos”, lamentou o 
treinador vascaíno.

Português culpa desgaste por mais um vexame 

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 7/12/2020



ESPORTES

 L HISTÓRICO DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS

Fantasma do Z-4
Só dois times na situação do Bota se salvaram

A
uxiliar técnico do Bota-
fogo, Felipe Lucena falou 
após a derrota por 1 a 0 

para o Flamengo, sábado, no Es-
tádio Nilton Santos. Ele coman-
dou a equipe à beira do campo, 
visto que o técnico Eduardo Bar-
roca, recém-contratado, está se 
recuperando da Covid-19. O Al-
vinegro chegou a oito partidas 
sem vencer no Brasileirão, supe-
rando a série negativa de 2014, 
quando foi rebaixado.

Na história do Brasileirão 
por pontos corridos com 20 
participantes, de 2006 pra cá, 
somente dois clubes escaparam 
do rebaixamento tendo a pon-
tuação do Botafogo (20) após 
23 partidas disputadas: Flu-
minense de 2009, que tinha 17 
pontos, e Atlético Goianiense 
de 2010, que somava 20.

“A partir do momento que 
nós aceitamos esse desafio, sabía-
mos da situação do clube na ta-
bela da competição e que enfren-
taríamos uma situação que não 
é nada... Na verdade, neste mo-
mento, é (uma situação) muito 
ruim. Mas chegamos para passar 
confiança para os jogadores, para 
eles pegarem o mais rápido pos-
sível nossa metodologia de traba-
lho para conseguir sair dessa si-
tuação incômoda”, disse Lucena, 
analisando o erro de Marcinho 
que resultou no gol de Everton 
Ribeiro no clássico de sábado:

“A gente usou uma estratégia 
para manter a posse de bola no 
primeiro tempo. Mas durante o 
primeiro tempo eles empurra-
ram a gente para o campo de-
fensivo. No segundo tempo, a 
ideia foi ter mais a bola, poder 
respirar, aproximar os jogado-
res. Infelizmente aconteceu um 
fato isolado, erramos uma saí-
da de bola e saiu o gol. Isso não 
muda nossa ideia, agora é passar 
confiança para os jogadores e se-
guir nosso trabalho.” 

Lucena: ‘Infelizmente, erramos uma saída de bola e saiu o gol’

VITOR SILVA/BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º SÃO PAULO 47 23 13 8 2 38 20 18

 2º ATLÉTICO-MG 43 24 13 4 7 43 31 12

 3º FLAMENGO 42 23 12 6 5 38 31 7

 4º GRÊMIO 40 23 10 10 3 32 20 12

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º FLUMINENSE 39 24 11 6 7 34 26 8

 6º INTERNACIONAL 38 24 10 8 6 35 24 11

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º PALMEIRAS 38 23 10 8 5 33 23 10

 8º SANTOS 38 24 10 8 6 36 29 7

 9º CEARÁ 32 24 8 8 8 34 34 0

 10º FORTALEZA 30 24 7 9 8 23 21 2

 11º CORINTHIANS 30 24 7 9 8 25 29 -4

 12º ATHLETICO-PR 28 24 8 4 12 20 27 -7

ZONA NEUTRA

 13º BAHIA 28 24 8 4 12 29 39 -10

 14º BRAGANTINO 28 24 6 10 8 29 28 1

 15º ATLÉTICO-GO 28 23 6 10 7 20 27 -7

 16º SPORT 25 24 7 4 13 21 34 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º VASCO 24 23 6 6 11 24 35 -11

 18º CORITIBA 21 24 5 6 13 20 32 -12

 19º BOTAFOGO 20 23 3 11 9 22 30 -8

 20º GOIÁS 16 23 3 7 13 24 40 -16

24ª RODADA

02/12

 FORTALEZA 0 X 0 CORINTHIANS 21:30

05/12

 BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO 17:00

 SANTOS 2 X 2 PALMEIRAS 17:00

 FLUMINENSE 3 X 1 ATHLETICO-PR 19:00

 BAHIA 0 X 2 CEARÁ 19:00

 CORITIBA 0 X 0 BRAGANTINO 21:00

ONTEM

 SÃO PAULO 1 X 0 SPORT 16:00

 GRÊMIO 4 X 0 VASCO 16:00

 ATLÉTICO-MG 2 X 2 INTERNACIONAL 18:15

HOJE

 ATLÉTICO-GO  X  GOIÁS 20:00

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 14  GOLS: Marinho (Santos)  12  GOLS: Luciano (São Paulo)
 10  GOLS: Keno (Atlético-MG), Germán Cano (Vasco), Claudinho (Bragantino) 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

 VASCO  X  FLUMINENSE 20:30

14/12

 GOIÁS  X  GRÊMIO 20:00

1ª RODADA

03/12

 GOIÁS 0 X 3 SÃO PAULO

18ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 SÃO PAULO  X  BOTAFOGO 21H30

 LCARIOCA SUB-20: Ontem, no Cefat, em Niterói, pelo duelo de ida 
da decisão, Botafogo e Vasco empataram em 1 a 1. Os gols saíram 
no primeiro tempo: Gabriel Pec abriu o placar para o Vasco aos 17 
minutos, e Wesley igualou aos 37. A finalíssima será no próximo 
domingo, às 15h, no CT Artsul.

BOTAFOGO 1 X 1 VASCO 
JB PRODUÇÕES / DIVULGAÇÃO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 7/12/202010



ESPORTES

Futuro de Diego Alves
Diretoria rubro-negra propõe novo acordo e aguarda resposta do goleiro de 35 anos

 L FLAMENGO

O 
Flamengo está tentando 
manter o goleiro Diego 
Alves, de 35 anos. O clube 

fez uma nova proposta condizente 
com os valores dentro do estabele-
cido pelo departamento financei-
ro. No entanto, ainda não houve 
resposta. As informações são do si-
te Globoesporte.com. É possível que 
haja uma definição ainda nesta se-
mana, visto que o contrato do go-
leiro termina no fim do mês. 

A extensão do vínculo de 
Diego Alves com o Flamengo é 
pauta há alguns meses no clu-
be. O atleta, no início de no-
vembro, aceitou uma propos-
ta encaminhada pelo diretor 
de futebol Bruno Spindel. Po-
rém, a negociação foi travada 

quando o departamento finan-
ceiro considerou os valores aci-
ma da capacidade do clube. De 
lá pra cá, houve um impasse. A 
tendência com essa nova pro-
posta é que surja a possibilida-
de de acerto. Enquanto não há 
um desfecho, Diego Alves se-
gue sendo o titular. 

Expulso na vitória de sába-
do sobre o Botafogo por 1 a 0, no 
Nilton Santos, o zagueiro Gus-
tavo Henrique recebeu o apoio 
de Rogério Ceni. O treinador de-
fendeu o defensor, que agarrou o 
atacante Lucas Campos, evitan-
do um lance de muito perigo nos 
minutos finais: “Ele fez o correto, 
no momento correto. Tivemos 
um pequeno erro, e ele corrigiu 
mesmo tendo que se sacrificar”. É possível que haja uma definição nesta semana sobre a renovação ou não do goleiro Diego Alves

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LCeni explicou que a escolha por 
manter Gustavo Henrique como 
titular diante do Botafogo foi de-
vido à estatura dos atacantes alvi-
negros Pedro Raul e Matheus Ba-
bi. “Eu acompanho todos os dias e 
quero o melhor para o Flamengo. 
Outros jogadores vão ter as opor-
tunidades. Neste momento, pelo 
entendimento, pelo dia a dia, pelo 
que conheço do jogador, o Bota-
fogo vinha com jogadores acima 
de 1,90 metro. Ele tem bola aérea 
boa e cabeceio superior ao de ou-
tros jogadores. Ele foi importante 
nesse tipo de jogada. Fez boa par-
tida, ajudou a equipe”, completou 
o treinador. Gustavo Henrique ha-
via falhado no gol do Racing, que 
eliminou o Fla da Libertadores.

Jogo aéreo 
do Botafogo 

 LChamado de ‘Rei dos Clássicos’, 
Bruno Henrique não conseguiu 
balançar as redes no sábado e ain-
da atacante saiu com uma notícia 
ruim: sentiu dores no tendão pos-
terior do joelho direito. O clube 
informou ainda que ele será rea-
valiado hoje pelo departamento 
médico do Flamengo na reapre-
sentação do elenco, no Ninho do 
Urubu. O atacante de 29 anos dei-
xou o gramado do Niltão quan-
do o Mais Querido já vencia por 1 
a 0. O camisa 27 deu lugar a Viti-
nho, aos 32 minutos da etapa final, 
mancando e pondo a mão no local 
das dores. A semana será cheia pa-
ra treinamentos, já que o próximo 
compromisso será só no domingo, 
diante do Santos, no Maracanã.

Bruno Henrique 
é reavaliado

GUSTAVO 
HENRIQUE 
RECEBEU O 
APOIO DE 

ROGÉRIO CENI
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Se o seu time vencer três parti-
das consecutivas, erga as mãos 

para o céu e agradeça. As circuns-
tâncias fizeram deste Campeona-
to Brasileiro uma verdadeira ma-
ratona no gelo, com escorregões, 
derrapadas e tombos espetacula-
res. O vencedor subirá ao pódio 
todo dolorido. Qualquer um en-
tre os quatro primeiros tem chan-
ce de ficar com a taça (foto). Para 
isso, precisará contar com a sorte 
na reta final. As lesões muscula-
res serão mais comuns a partir da 
chegada do verão, quando os jo-
gadores, desgastados por essa se-
quência alucinante de jogos e via-
gens em intervalos curtos, serão 
expostos a altas temperaturas. Mé-
dicos e fisiologistas terão plantão 

 LO São Paulo segue fazen-
do o básico. Ganhou suan-
do em casa do Sport Recife 
por 1 a 0. Se o Tricolor Pau-
lista vencer o Botafogo na 
quarta-feira, vai desgarrar 
na liderança.

 LRogério Ceni absolve Wil-

lian Arão e Vitinho pelos 
pênaltis perdidos, Rodrigo 
Caio e Gustavo Henrique 
pelas expulsões, e defen-
de a renovação de Diego 
Alves. Se não fosse técnico 
de futebol, daria um belo 
advogado de defesa.

Não cobrem qualidade

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

TANQUE VAZIO NO BOTAFOGO

 LO Fluminense venceu o Athletico-PR 
por 3 a 1 e segue abrindo espaço entre 
os que brigam na parte de cima da 
tabela. A galera está se beliscando 
para ver se é verdade.

 LO Vasco decepciona e volta a ser 
goleado, desta vez pelo Grêmio, que 
não teve muito trabalho para sapecar 
4 a 0 . O técnico Sá Pinto na beira da 
panela fumegante.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO que resta para a torcida do 
Botafogo é esperar por um mi-
lagre que faça brilhar a Estrela 
Solitária, evitando o rebaixa-
mento. Nos 15 jogos que res-
tam, sem o apoio da torcida 
no estádio, o time terá que en-
contrar forças para buscar os 

25 pontos que precisa. Jogando 
como nos primeiros 30 minu-
tos do jogo de sábado passado 
com o Flamengo, talvez con-
seguisse. O problema é que o 
gás acaba para uns, sobrecar-
regando outros. Começa com 
11 e acaba com sete. 

Hellmann celebra 
50º jogo pelo Flu
Técnico destaca vitória tricolor como ‘soberana’

 L RUMO À LIBERTADORES!

A 
noite de sábado não pode-
ria ter sido melhor para o 
Fluminense de Odair Hell-

mann. O clube venceu o Athletico
-PR por 3 a 1, de virada, no Mara-
canã, no dia em que comemorou 
os dez anos do Tri brasileiro. Além 
disso, o técnico Odair completou 
seu 50º jogo à frente da equipe. Na 
visão do treinador, o Tricolor foi 
“soberano” após o zagueiro Thia-
go Heleno deixar o campo, ainda 
na primeira etapa, por levar o se-
gundo amarelo. 

“A equipe foi madura, equili-
brada, e depois, quando teve a su-
perioridade numérica, se impôs 
em todos os aspectos dentro do 
campo de jogo. O time que tem 
um jogador a menos, às vezes so-
fre menos, às vezes sofre mais. O 
Athletico não conseguiu jogar, não 
conseguiu criar situações, porque 
nós continuamos ou até melho-
ramos o aspecto de manutenção 
de posse, com paciência de dese-
quilibrar a equipe adversária de 
um lado para o outro, de encon-
trar espaços por dentro e por fora, 
porque eles baixaram as linhas de 
marcação, fecharam o centro do 
campo”, afirmou o comandante.

O treinador elogiou a paciên-
cia da equipe para buscar a virada: 
“Não lentidão, mas paciência para 
desequilibrar esse sistema de bloco 
muito fechado, muito compacto 
e, por isso também, as opções de 
jogadores que fiz para que a gente 
pudesse, através de passes, movi-
mentos curtos, fazer essa superio-
ridade no placar. Foi uma partida 
soberana em todos os aspectos”. 

O Fluminense não terminou a 
rodada no G-4, mas ganhou con-
fiança para chegar à Libertadores. 
“Passo a passo de degrau a degrau”, 
disse Odair Hellmann.

Odair Helmmann elogiou a paciência da equipe para buscar a virada

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 LA vitória do Fluminense por 3 
a 1 sobre o Athletico-PR mar-
cou um acontecimento um 
tanto quanto incomum. Du-
rante a partida, o autor do pri-
meiro gol do Tricolor, Nenê, 
desperdiçou uma cobrança de 
pênalti, algo que não aconte-
cia há mais de dois anos. O úl-
timo pênalti que o meia tinha 
perdido até então havia sido no 
dia 26 de novembro de 2018, 
quando ainda defendia o São 

Paulo. Nas últimas 32 cobran-
ças, o aproveitamento é de qua-
se 90%. Ao todo, foram 28 gols 
marcados em penalidades e 
apenas quatro erros, o equiva-
lente a 87% de aproveitamento 
nas cobranças.

O lateral-direito Calega-
ri e o atacante Luiz Henrique 
se apresentarão hoje à Seleção 
sub-20 e desfalcarão o Flu con-
tra o Vasco, domingo, e o Atlé-
tico-GO, dia 16.

Não perdia pênalti há dois anos
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permanente na missão de apoio 
aos treinadores na escolha dos que 
reúnam melhores condições físi-
cas e abençoarão a Fifa pela possi-
bilidade das cinco substituições. 
Isso sem falar na ameaça invisível 
da Covid-19. Não me espantarei se 
em fevereiro pintar um campeão 
improvável.
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A GATA DA HORA

Thay Cruz chegou quebrando tudo. Ruiva de 

tirar o fôlego e fazer geral perder o rumo, ela é sinônimo de 

sensualidade nas redes sociais. Além de causar, a beldade 

é apaixonada pelo Vascão. No Instagram, você pode babar 

por ela em @thaycruzfjv.

A GATA DA HORA: 

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

ARQUIVO PESSOAL

 LApós marcar seu primeiro 
gol na temporada, sábado, na 
vitória do Manchester Uni-
ted sobre o West Ham por 
3 a 1, o meio-campista Paul 
Pogba lembrou do período 
em que estava contaminado 
com a Covid-19 em agosto. O 
francês revelou que não con-
seguir ter vontade para reali-
zar atividades básicas e de ro-
tina de um jogador de futebol 
profissional. “Não era eu. Me 
sentia estranho, me esgota-
va muito rápido e estava sem 
fôlego. Não podia correr, eu 
tentava, mas não conseguia. 
Levei muito tempo para es-
tar em forma competitiva”, 
afirmou Pogba, de 27 anos. 

Pogba: ‘A Covid me esgotava’

 LÚnica equipe do Rio na se-
gunda fase da Série D, a Cabo-
friense empatou em 1 a 1 com o 
São Luiz/RS, ontem, em Cabo 
Frio. Hugo Almeida, logo aos 2 
minutos, abriu o placar para os 
visitantes. Na etapa final, Feito-
sa igualou. A volta será no pró-

ximo domingo, no Rio Grande 
do Sul. Novo empate levará a 
decisão da vaga para os pênal-
tis. Quem vencer pegará nas oi-
tavas de final o Tupynambás/
MG ou o Aparecidense/GO, 
que empataram na ida em 1 a 
1, ontem, em Juiz de Fora. 

Cabofriense empata na ida

AFP
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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.
 

TECNICO INSTALADOR 
Empresa segmento Segurança 
Eletrônica. Necessita conheci-
mento: CFTV, Controle acesso, 
Automação. Comparecer Av. 
Geremário Dantas 197 LojaD 
Tanque  enviar curriculo: 
atendimento@ctstecnologia.
com.br

 

PEDREIRO V/TEXTO
nstalador Hidráulico, experiência 
em execução de obras prediais, 
larga experiência em montagem 
de barriletes, instalações, reves-
timentos, alvenaria. Tel: 99805-
0716/ 99823-7423
 

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
 
PINTOR V/TEXTO
Oficina contrata pintor de au-
tos, para trabalhar em Irajá, 
com experiência, comparecer 
Av. Monsenhor Felix, 909. Trazer 
documentos. Início imediato.

 

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

 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 
PAI ROGERIO 
Atende todos os dias com 
Jogos de Búzios, na caridade, 
ligue e marque sua consulta! . 
T. 3908-1121  Whatsapp: 96462-
1499.

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

 

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

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

 

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

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões
 
ANITA BAIXADA 
Comunicativa, carinhosa, discre-
tíssima, pele macia e cheirosa, 
estilo namoradinha, aparelhada, 
atendimento completo R$100,00 
2horas. Aceito cartão. 24hs 
T:(21)96650-3381
 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão realizando 
fantasias, dominadora( prefe-
rencia senhores) Pernas grossas, 
aparelhada, Centro Cruz Verme-
lha. T.98850-6398
 
COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
 

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
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REPRODUÇÃO

SEXY QUE FALA, NÉ?

 LJuliana Paes fez a tempera-
tura subir, ontem, ao publicar 
cliques de um ensaio de lin-
gerie em seu Instagram. Com 
uma calcinha cintura alta, su-
tiã e blazer, a atriz esbanjou 
sensualidade durante as fo-
tos. Até Anitta se rendeu aos 
encantos da morena. “Wow”, 
escreveu a Poderosa nos co-
mentários da imagem.

‘A CHAPA TÁ QUENTE’

 LLucas Lima mostrou San-
dy em um momento chef 
de cozinha. De avental e 
bandana, a cantora apa-
receu fazendo hambúr-
guer em um vídeo pu-
blicado pelo seu marido, 
no Instagram Stories, on-
tem. “A chapa tá quen-
te”, brincou o músico. Os 
dois estão juntos há qua-
se 20 anos e têm um filho: 
Theo, de 5 anos.

‘MEU THIAGO’
 LAndressa Urach finalmente revelou a identidade 

do noivo no Instagram, ontem. Trata-se de Thiago 
Lopes. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metró-
poles, o rapaz tem 36 anos, é oficial de Justiça e se 
mudou há pouco tempo para Lageado, no Rio Gran-
de do Sul. A modelo mostrou o amado ao publicar 
uma foto coladinha com ele. “Para sempre meu 
Thiago!”, escreveu ela. Em sua rede social, Thiago 
também se declarou para Urach. “Mulher precio-
sa, quem a achará? O seu valor excede o de finas 
joias”. E por falar em Urach, ela revelou o que pensa 
do sexo antes do casamento. Em entrevista à GQ, a 
ex-vice-Miss Bumbum, que já se mostrou muito con-
servadora e religiosa em diversas ocasiões, conta de 
amadureceu nos últimos tempos. “Amadureci bas-
tante em relação a isso. Acredito que cada um sabe 
o que deve ou não fazer, e não cabe a mim julgar o 
que é certo ou errado”.

NASCE A FILHA 
DE ADNET 

 LPatrícia Cardoso, na-
morada de Marcelo Ad-
net, deu à luz Alice, atra-
vés de parto normal em 
um hospital do Rio, on-
tem. O humorista pos-
tou foto no Instagram 
com a marca do pezinho 
da filha no braço. “Ali-
ce”, escreveu. 

EM ALTA EM BAIXA

 LFilha do sertanejo Lean-
dro, Lyandra é pedida em 
casamento em Goiás.

 LGracyanne Barbosa qua-
se fica sem calcinha em 
aula de pole dance. 

MARAVILHOSA!

 LFernanda Keulla está 
aproveitando seus dias de 
férias em Itacaré, na Bah-
ia. Campeã do Big Brother 
Brasil 13, a apresentadora 
está hospedada no Barra-
cuda Beach Hotel, com diá-
rias de aproximadamente 
2 mil reais. No Instagram, 
ontem, ela compartilhou 
alguns cliques de sua via-
gem. Com um biquíni de 
estampa de onça bem pe-
quenininho, a advogada 
esbanjou boa forma. 

 LJoão Kléber, de 63 anos, 
se casou com a jornalista 
Mara Ferraz, de 48, na noi-
te de sábado, em Piracica-
ba, interior de São Paulo. 
A cerimônia foi bem in-
timista, restrita a amigos 

e familiares. A apresen-
tadora Sônia Abrão foi 
uma das madrinhas da 
união. Entre os convida-
dos estavam Amaury Jr., 
Daniela Albuquerque 
e Helô Pinheiro.

CASAMENTO DE JOÃO KLEBER E MARA



 TELEVISÃO 

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE AMOR SEM IGUAL A FORÇA DO QUERER

18h00. Globo: Anderson é socorrido 
por uma ambulância. K2 manipula Tato e 
tenta se reaproximar do rapaz. Moqueca 
avisa a Ellen e Das Dores sobre o acidente 
de Anderson. Anderson é levado para o 
hospital em que Nena trabalha, e a enfer-
meira se desespera ao ver o estado do fi-
lho. Ellen conta para Tina sobre o acidente.

19h40. Globo: Giovanni implora para 
falar com Camila, e Enéas intervém. Carol 
despista Apolo e Tancinha, e revela aos 
irmãos sobre a morte do pai, que deverá 
ficar em segredo. Os Abdala descobrem 
que Teodora dividiu as ações do Grand 
Bazzar entre Aparício e Fedora. Henrique 
arma para Penélope.

21h00. SBT:  Junior pede ao pai que 
consiga a transferência da Dani para o 
Orfanato Raio de Luz. José Ricardo diz que 
fará o possível. No orfanato, Vivi se arruma 
para o encontro com Mathias. Duda e Ma-
thias falam sobre Mili e Vivi. Mili vai até a 
mansão e pede desculpa por ter contado 
pro Mosca os assuntos de Duda.

18h30. Globo: Cassiano tenta con-
vencer Ester de que não existe nada 
entre ele e Cristal, mas os dois acabam 
discutindo. Carol confessa a Natália que 
gosta de Lino. Juliano conta a Quirino 
que irá pedir Natália em casamento, e 
pede ao pai que não conte a Doralice. 
Lino fica feliz ao ver sua foto na revista.

21h00. Record: O chefe de Rosa Flor 
fica furioso ao saber que Peppe e Bibiana 
descobriram o disfarce. Tobias diz que 
Ramiro não pode deixar Poderosa ir 
embora. Fernanda alerta Poderosa para 
o perigo de viver na casa. Entorpecido, 
Antônio Júnior provoca um incêndio. 
Furacão chama os bombeiros.

21h30. Globo: Bibi e Aurora prestam 
depoimento na delegacia. Zu tenta 
aconselhar Joyce a se entender com 
o marido. Irene manipula Eugênio. Zu 
pede ajuda a Silvana. Cirilo conta para 
Caio sobre a prisão de Rubinho. Aurora 
afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la. 
Dantas se decepciona com Bibi.

 L DE VOLTA ÀS RAÍZES

Voz de mestre
Rádio Conhecer, de Cid Moreira, já está no ar

U
ma das vozes mais mar-
cantes do Brasil, o jorna-
lista Cid Moreira está de 

volta às origens e lança sua pró-
pria rádio. Aos 93 anos, o vete-
rano se junta ao especialista em 
Marketing Sérgio Azevedo e ao 
radialista Cyro César na con-
cepção da rádio Conhecer, no 
ar desde o início do mês.

Trata-se de uma rádio onli-
ne que leva aos ouvintes con-
teúdos sobre saúde, curiosi-
dades, bem estar, arte, música, 
literatura, ciência, entre outros 
temas. Cid Moreira, além de di-
retor-geral, está à frente de dois 
programas: “Crônicas e Poe-
mas Imortais” e “Mensagens 
da Bíblia em Áudio”.

“Nesse momento é como 
se eu estivesse renascendo. Me 
sinto emocionado como se 
fosse a primeira vez que eu en-
trei no rádio, aos 17 anos. Eu 
fui pensando em fazer um es-
tágio em contabilidade, mas o 
diretor tinha escutado a minha 
voz [e o convidou para a locu-
ção] e o meu coração disparou. 

A emoção foi grande”, relem-
bra Cid Moreira, que aceitou o 
convite para fazer parte do pro-
jeto de imediato. 

“O Sérgio é um parceiro de 
longa data. Quando surgiu es-
sa ideia da rádio Conhecer, nós 
não pensamos duas vezes. Eu 

aceitei de cara. O Sérgio é es-
pecializado em Marketing e o 
Cyro é técnico, professor em 
rádio. Pretendo ser aluno dele 
ainda”, brinca o jornalista.

Moreira e Azevedo já realiza-
ram trabalhos de sucesso, como a 
gravação da Bíblia.

Aos 93 anos, o jornalista Cid Moreira lança rádio: ‘Renascendo’

CÉSAR ABREU / DIVULGAÇÃO

RESUMO DAS NOVELAS
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Enquanto se ama, perdoa-se.”

(Duque de La Rochefoucauld)

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

 LBoas vibrações no contato 

com os amigos. Tenha cuida-

do com problemas de comuni-

cação no trabalho. A paquera 

pode desandar, evite brigar. 

Demonstre carinho ao par.

Números da sorte: 27, 63 e 09.

 LSeu lado ambicioso está em 

alta, controle as contas e faça 

planos na carreira. Controle a 

possessividade a dois. Pode ser 

difícil conquistar o alvo, tente 

usar seu poder de sedução.

Números da sorte: 37, 91 e 55.

 LSerá mais fácil se concentrar 

no serviço se cuidar das tare-

fas que dependem só de você. 

Tome a iniciativa na conquista, 

use todo o seu charme. Com o 

par, esqueça o passado.

Números da sorte: 83, 02 e 56.

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

 LRedobre a cautela com boa-

tos e mal-entendidos na vida 

pessoal e na carreira. Caso es-

condido pode ser descoberto, 

esclareça tudo. Fortaleça a 

confiança no romance.

Números da sorte: 12, 66 e 48.

 LTrabalho em equipe favoreci-

do. Não misture dinheiro com 

amizade. Se está só, pode se 

envolver com alguém conheci-

do do circulo de amigos. Com 

o par, a sintonia deve crescer.

Números da sorte: 58, 49 e 40.

 LVai sobrar disposição para 

correr atrás do que quer. Os 

astros enviam boas energias 

para avançar no serviço, pode 

rolar uma promoção. Controle 

as exigências na paixão.

Números da sorte: 68, 95 e 23.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LA semana começa com óti-

mas energias para assuntos 

de trabalho. Tenha cuidado 

com o excesso de otimismo. A 

rotina pode deixar o amor em 

segundo plano.

Números da sorte: 78, 96 e 51.

 LVai sobrar boa vontade para 

dar conta das tarefas. Pode se 

dar bem em jogo ou aposta. 

Pode pintar briga na relação, 

o diálogo é a saída. Paquera 

enfrenta altos e baixos.

Números da sorte: 25, 43 e 79.

 LAssuntos envolvendo a fa-

mília vão ocupar sua atenção. 

Sua intuição estará. Há risco de 

atritos no romance. Se reatar 

com ex, mantenha em segredo 

para evitar fofocas.

Números da sorte: 80, 08 e 26.

SANTO AMBRÓSIO
Nasceu na Itália, em 337, na cidade 
de Tréviros, onde seu pai exercia o 
cargo de prefeito das Gálias. A mãe 
ficou viúva muito cedo e voltou para 
Roma com três filhos: Marcelina, 
Sátiro e Ambrósio, que seguiu a car-
reira diplomática, formou-se em Di-
reito e teve grande atuação política, 
antes de estudar Teologia e se tor-
nar bispo. Como religioso, usou suas 
qualidades de administrador para 
atuar nos campos pastoral, político, 
doutrinal e litúrgico. Sua atuação foi 
tão bem-sucedida que lhe rendeu o 
título de “grande doutor e padre do 
Ocidente”. Morreu em 397.

SANTO DO DIA

TATU
O advogado estava viajando 
de carro pela estrada quando 
um tatu atravessou na fren-
te do veículo. O motorista 
quase o atropelou, mas con-
seguiu parar e pegou o ani-
mal. Colocou no porta-malas 

e seguiu para um veterinário. 
Um pouco à frente, uma blitz 
da polícia o parou. Pediram 
os documentos, pediram 
para ele descer do carro e 
abrir o porta-malas. Lá den-
tro, o policial vê o tatu e fala:
— Rapaz, você é louco. Esse 

animal é selvagem, isso vai te 
dar cadeia.
O advogado explica:
— Bem, rapaz, esse tatu é 
meu. De estimação. Está co-
migo desde novinho. Se você 
soltá-lo no chão, eu dou dois 
assobios e ele volta e fica do 

meu lado. Ele é muito bem 
adestrado.
O policial afirma:
— Eu não acredito nessa sua 
história.
— Então, solte o tatu pra 
você ver — diz o advogado.
O policial pega o tatu, solta 

o animal no chão e o bicho 
corre para o mato.
O policial pede, então, para 
o advogado:
— Agora, chame o tatu de 
volta pra eu ver.
E o advogado pergunta:
— Que tatu?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Vovô Cipriano
MENSAGEM:
Momento de evitar brigas 
de ofensas na União afetiva, 
reconcilie-se já e façam coisas 
que priorize o casal. Procure 
momentos a dois.
SAUDAÇÃO:
Adorei as almas, salve os pre-
to velho 
CORES:
Preto e branco.
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para reconciliar o casamen-
to e evitar mais brigas e dis-
cussões, faça um defumador 
com bastante casca de alho, 
pó de café, fumo de rolo 
desfiado e arruda. Enquan-
to passar o defumador pela 
cassa, peça a Vovô Cipriano 

que retire toda demanda e 
brigas da união afetiva e tra-
ga equilíbrio aos dois.

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

 LTerá disposição no trabalho. 

Seja realista nas suas metas. 

Paquera a distância deve apre-

sentar dificuldades. A rotina 

pode tirar o brilho do roman-

ce, tente coisas novas.

Números da sorte: 33, 60 e 87.

 LPodem surgir mudanças em 

casa, mas serão positivas. Uma 

amizade pode chegar ao fim, 

escolha as palavras com cuida-

do, para ninguém se magoar. 

O desejo está em alta no amor.

Números da sorte: 52, 61 e 07.

 LLidar com os colegas não será 

fácil, não confie demais em 

quem não conhece direito! A 

dois, controle as críticas e afas-

te brigas. Na paquera, não crie 

tantas expectativas.

Números da sorte: 98, 71 e 17.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  
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