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Alone rodou sozinho em carro adulterado na 
Baixada e confessou ter raspado numeração. 
Deu uma de anti-herói e vacilão da vizinhança 
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DA POLÍCIA
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Falta água em 
Campo Grande

Sem água em bairro 
de Itaboraí

Mal-educado em 
Vigário Geral

Momento difícil em 
Bento Ribeiro

Aglomeração em 
São João de Meriti

Décimo terceiro 
ainda não pingou

 L Moro na região do Jardim Ma-
ravilha, em Campo Grande, na 
zona oeste do Rio de Janeiro, e 
há mais de uma semana estamos 
sem água. Mais precisamente na 
Rua Lajinha, quadra 14, lote 30. 
Isso é um absurdo, um verdadeiro 
descaso com os moradores.

 L Moradores do bairro Mirambaia, 
em Itaboraí, reclamam de falta de 
água há meses. A situação está 
difícil em algumas residências, 
porque muitos não têm dinheiro 
pra comprar água em supermer-
cados ou depósitos. Precisamos 
de ajuda de forma urgente.

 L Na esquina da Rua São Bartolo-
meu com a Rua Bulhões Marcial, 
em Vigário Geral, há uma pilha de 
lixo jogada há semanas e os ratos 
estão tomando conta. Tudo culpa 
de um morador que faz da rua um 
ferro velho. Até contêineres ele já 
colocou no meio da rua.

 L Estamos passando por momen-
to difícil em Bento Ribeiro, prin-
cipalmente na Rua Gita e ruas 
adjacentes. Pedimos socorro ao 
9° batalhão da Polícia Militar de 
Rocha Miranda para policiar o 
bairro com mais atenção.

 L Quase todos os fins de semana, 
na antiga Via Show, em São João 
de Meriti, vejo pessoas se aglo-
merando nas redondezas do local. 
Quase todos sem máscara e não 
respeitando o distanciamento so-
cial recomendado.

 L A prefeitura ainda não pagou o 
décimo terceiro salário de mui-
tos servidores públicos. Algumas 
companhias, como a Comlurb, 
estão com tudo em dia, mas a 
maioria ainda tem a receber da 
prefeitura. Vamos agir!

Dionísio Plácido
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aroldo Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Vigário Geral

Anônimo
Bento Ribeiro

Mateus Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Heloíse Vieira
Por e-mail
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 LTENHO 26 anos de 
idade e sou jornalei-
ro há dois. Moro em 
Manguinhos. Antes 
de ser jornaleiro fui 
autônomo. Na mi-
nha profissão gosto 
de conversar com os 
amigos. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas gosto de curtir 
a família e amigos.  
Gosto de ler o caderno 
de esportes no jornal 
MEIA HORA.

WALLACE 
SEBASTIÃO —

 Centro

RAFAEL DE 
MIRANDA 
COSTA  
tem atual-
mente 34 
anos. Ele 
desapareceu 
em 26 de 
abril de 2004, 
em Inhoaíba 
(Zona Oeste), após sair de casa e 
não retornar.

Informações para 2286-8337.

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Os amigos Edson (E) e Jhordan estavam numa moto quando foram abordados pelos policiais

Laudo preliminar
Edson foi atingido por três tiros e Jhordan por um. PMs aguardam inquérito presos

 L CRIME EM BELFORD ROXO

A 
investigação prelimi-
nar sobre o assassinato 
de Edson de Souza Ar-

guinez Júnior e Jhordan Luiz 
de Oliveira Natividade, que es-
tavam em uma moto e foram 
abordados por dois PMs, em 
Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense, aponta que o primei-
ro, de 20 anos, foi atingido por 
três tiros e o segundo tinha um 
ferimento na sobrancelha, com 
possível saída da bala pela nu-
ca. Dos três ferimentos de Ed-
son, um era na região do om-
bro direito e dois na região do 
abdômen, no flanco esquerdo.

Os corpos das vítimas foram 
encontrados na Estrada de Xe-
rém, Bairro Babi. Segundo de-
poimentos colhidos pela Dele-
gacia de Homicídios, os parentes 
de Jhordan chegaram ao local da 
abordagem policial após rastrea-
rem a motocicleta do amigo que 
emprestou o veículo para Jhor-
dan e Edson. Lá, a família colheu 
imagens de câmera de seguran-
ça, mostrando que um dos PMs 
disparou um tiro contra os dois 
jovens no início da abordagem, 
e apresentou à polícia.

Os PMs Júlio Cesar Ferreira 
dos Santos e Jorge Luiz Custó-
dio da Costa estão presos por 

suspeita de terem matado os 
dois jovens. Eles podem ser 
expulsos da corporação e res-
ponder pelo crime, de acordo 
com o porta-voz da PM, major 
Ivan Blaz. 

O porta-voz confirmou que 
os dois PMS não comunicaram 
a abordagem a seus  superiores e 
afirmou que o disparo captado em 
vídeo não deveria ter acontecido.

Os corpos dos dois jovens 
foram enterrados na tarde de 
segunda-feira, sob forte como-
ção, no Cemitério da Solidão, 
em Belford Roxo.

Ontem, o PM Costa, que es-
tá preso, pediu autorização pa-
ra ir ao enterro de sua avó, no 
Cemitério de Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio. Seu advo-
gado alegou que o policial foi 
criado pela avó, que ocupava a 
figura de mãe para ele.

 LA cientista social Silvia Ramos 
chama a atenção para outubro, 
quando houve, segundo ela, um 
fenômeno específico. “Houve 
uma explosão dos casos de vio-
lência policial na Baixada Flumi-
nense, passaram de 14 mortes, em 
setembro, para 62 em outubro. 
Um aumento de mais de 340%”, 
aponta. Após a determinação do 

Supremo Tribunal Federal (STF) 
obrigando as polícias a pararem 
de fazer operações em favelas, as 
mortes caíram, acrescentou. “An-
tes, eram 170, 130 por mês e caí-
ram para 34 (junho), depois fica-
ram em 50 (julho), 50 (agosto), 52 
(setembro) e outubro voltaram a 
145. (...) Agora em outubro, prin-
cipalmente na Baixada Fluminen-

se, houve uma orientação de co-
mandos dentro dos batalhões e 
entre os policiais: podem atirar e 
podem matar. Isso não tem nada 
a ver com criminalidade”, reforça a 
especialista. Procurada, a PM dis-
se que as ações são planejadas com 
base em informações de inteligên-
cia, tendo como preocupação cen-
tral a preservação de vidas. 

Explosão da violência na Baixada em outubro

UM DOS PMS 
ENVOLVIDOS 

PEDIU PARA IR 
AO ENTERRO  

DA AVÓ 

 LA morte de Edson e Jhordan re-
força o argumento de um estudo, 
com base nos números das pró-
prias polícias, mostrando que só 
no ano passado, no Rio de Janei-
ro, 86% dos 1.814 mortos por 
agentes da Lei eram negros. Pa-
ra Silvia Ramos, uma das autoras 
de ‘A Cor da violência policial: A 
bala não erra o alvo’, da Rede de 

Observatórios de Segurança Pú-
blica, esse número não é algo que 
se possa dizer que foi um excesso 
aqui ou acolá: “É uma ação poli-
cial racialmente orientada, focali-
zada em negros, sobretudo jovens 
negros de favela e periferias”. Nos 
últimos 20 anos, foram cerca de 
20 mil casos de mortes por poli-
ciais, mostra o estudo.

Estudo: ação sistemática

FOTOS: REPRODUÇÃO
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GERAL

Estuprava 
a sobrinha

Caminhão de 
pó na Brasil

 LPoliciais civis de Niterói 
prenderam ontem, no bair-
ro Engenho do Roçado, em 
São Gonçalo, um homem 
com mandado de prisão 
pelo crime de estupro. Ele é 
acusado de abusar da sobri-
nha desde os 4 anos. Quan-
do a vítima completou 12 
anos, a mãe descobriu e de-
nunciou o caso à polícia em 
2012. A Justiça expediu o 
mandado de prisão em no-
vembro e os agentes o loca-
lizaram ontem.

 LUm carregamento com 
cerca de 220 quilos de co-
caína pura foi apreendido 
pela Polícia Civil em sete 
malas dentro de um cami-
nhão, na manhã de ontem, 
na Avenida Brasil, próxi-
mo ao Complexo da Maré. 
Avaliada em mais de R$ 6 
milhões, a droga seria en-
tregue para traficantes da 
maior facção do estado. O 
motorista, Claudio Luiz 
Cancissu Maia, de 45 anos, 
foi preso em flagrante.

RAPIDINHAS...

Suspeito de 
feminicídio

 LNa noite de segunda-feira, 
em Dom Silvério (MG), a 
Polícia Civil de Minas Gerais 
prendeu Higor Barcellos, 21 
anos, suspeito de matar a 
namorada, Juliana Teixeira 
Cordeiro, 43 anos, com um 
tiro na cabeça, domingo. Se-
gundo testemunhas, ele e a 
terapeuta holística foram 
para a varanda da residên-
cia durante uma festa quan-
do, de repente, dois disparos 
foram ouvidos. Higor havia 
fugido do local após os tiros.

 LO caso da jornalista Eloisa 
Leandro, que morreu na quin-
ta-feira, após passar por uma li-
poaspiração em uma clínica de 
estética na Tijuca, foi registrado 
e está sendo investigado pela 19ª 
DP (Tijuca), onde uma amiga 
da vítima e o irmão dela estive-
ram e prestaram depoimento. 
Segundo a Polícia Civil, os agen-

tes foram à clínica e solicitaram 
a documentação completa do 
prontuário médico e a relação 
dos profissionais que atuaram 
no procedimento cirúrgico pa-
ra que sejam ouvidos na delega-
cia. Também foram requisitadas 
todas as documentações, como 
alvará de funcionamento e licen-
ças da Vigilância Sanitária. 

Polícia vai a clínica de estética
 LAgentes da 20ª DP (Vila Isabel) 

realizaram operação para cum-
prir mandados de busca e apreen-
são em endereços ligados a pessoas 
envolvidas na morte de Fernanda 
Rodrigues da Silva, a MC Atrevida, 
que morreu em julho, após reali-
zar procedimentos estéticos em 
uma clínica de Vila Isabel. Segun-
do a Polícia Civil, ficou comprova-

da a responsabilidade da proprie-
tária da clínica e do médico que 
realizou o procedimento. Ambos 
foram indiciados por homicídio 
doloso. A dona da clínica respon-
derá ainda por exercício ilegal da 
medicina majorada e fraude pro-
cessual majorada. A investigação 
também revelou a participação de 
um terceiro envolvido.

Indiciados por homicídio

Mulher morre após 
procedimento estético
As cirurgias foram feitas na casa da vítima, em Caxias

 L NA BAIXADA

H
érika Cristina dos Santos, 
de 41 anos, morreu no sá-
bado, após passar por um 

procedimento estético dentro 
da própria casa, em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se. De acordo com as primeiras 
informações, ela fez lipoaspira-
ção e uma cirurgia nos seios. O 
médico responsável pelo proce-
dimento é Antônio Santo Mar-
chesan, que tem 34 anotações 
criminais, 20 processos admi-
nistrativos no Conselho Regio-
nal de Medicina, além de ter tido 
o CRM cassado pela morte de 
uma criança em 2009. 

No mesmo dia em que passou 
pelas cirurgias, Érika deu entra-
da na UPA Beira-Mar, no Hospi-
tal Moacyr do Carmo, também 
em Caxias, sentindo fortes dores. 
No sábado, ela morreu.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o caso foi encaminhado pa-
ra a Delegacia do Consumidor 
(Decon). Parentes da vítima 
foram ouvidos e os policiais 
aguardam o comparecimento 
do médico que fez o procedi-
mento para prestar depoimen-
to. As investigações continuam 
em andamento. 

Em setembro, agentes da 
Decon prenderam Antônio 
em uma clínica de estética em 
Bonsucesso, na Zona Norte do 
Rio. Além dele, a dona do esta-
belecimento também foi pre-
sa. O local, que era conhecido 
como “Clínica da Morte”, reali-
zava lipoaspiração clandestina. 
No momento da prisão em fla-

grante, três pacientes estavam 
deitadas em macas esperando 
para fazer uma cirurgia.

Procurada pela reporta-
gem, o delegado da delegacia 
que investigou o caso na época, 
André Neves, informou que o 
médico foi preso, mas logo de-
pois, foi solto pela Justiça. “Ele 
foi preso pela Decon, mas a Jus-
tiça soltou e ele continuou fa-
zendo esses procedimentos.” Hérika foi para hospital no dia em que passou pelo procedimento

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM 

MÉDICO TEM 
34 ANOTAÇÕES 
CRIMINAIS, 20 

PROCESSOS E JÁ 
ESTEVE PRESO
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 L VEÍCULO CAIU DE PONTE

Família destruída
Seis crianças entre sete mortos em acidente de carro

S
ete pessoas, incluindo seis 
crianças, morreram em 
um grave acidente envol-

vendo um carro, que caiu em 
um córrego, conhecido como 
Rio Preto, que deságua no Rio 
Ururaí, em Campos dos Goy-
tacazes, no Norte Fluminense. 
A tragédia aconteceu na noi-
te de segunda-feira, quando o 
motorista teria perdido o con-
trole do veículo na ponte ao 
tentar desviar de uma bicicleta.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, nove pessoas eram 
transportadas no Gol, que re-
tornava de Lagoa de Cima para 
Tapera, onde a família morava. 

Algumas das crianças chega-
ram a ser levadas com vida pa-
ra o Hospital Ferreira Macha-
do (HFM), mas não resistiram.

Das sete vítimas, quatro eram 
irmãos: Enzo Gabriel, de 2 anos, 
Ana Laisa, de 4 anos, Kemilly So-
phia, de 6, e Phandora, de 8.

Tragédia em outubro
Outras duas vítimas fatais 

eram primos: Brunna Vitória, 
de 3 anos, e Erick, de 12. O mo-
torista Adilson, que também 
morreu, era amigo da família 
e tinha 45 anos.

As sobreviventes são Fer-
nanda, de 18 anos (mãe da 

Brunna), e Vitória, de 13 anos.
De acordo com parentes das 

crianças, Adilson levou o gru-
po para passar o dia na Lagoa 
de Cima, tradicional balneário 
da região. A avó de Erick, Ri-
ta de Cássia, contou que esta-
va dormindo quando seu filho, 
pai da criança, ligou para dar a 
notícia:

“Ele falou: ‘mãe, mais um fi-
lho meu morreu’. Ali eu já tinha 
perdido o chão, não sabia mais 
onde eu estava”.

Erick era irmão de Leonardo 
Barcelos, que morreu afogado 
junto com o amigo Mc Kallebe 
em outubro passado.

Os irmãos Enzo Gabriel, Ana Laisa, Kemilly Sophia, e Phandora
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Milícia no aeroporto
Bando é flagrado fazendo lavagem de dinheiro

 L SETE EM CANA

Sete pessoas suspeitas de 
formar uma quadrilha especia-
lizada em crimes de lavagem de 
dinheiro dentro do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, no 
Galeão, Ilha do Governador, 
foram presas na segunda-feira. 

De acordo com as investiga-
ções da Polícia Civil, os suspei-
tos, liderados por um homem 
conhecido pelo apelido ‘Be-
bê’, ou ‘Baby’, estariam atuan-
do sob o comando da milícia 
que controla a comunidade do 
Terreirão, no Recreio dos Ban-
deirantes, Zona Oeste do Rio. 
O grupo aliciava correntistas 
bancários no aeroporto para 
movimentar dinheiro da milí-
cia, realizando saques em moe-
da estrangeira.

Um dos presos, segundo a 
polícia, é o aliciador do grupo 
e seria o responsável por conse-

guir as contas bancárias de on-
de realizariam os saques ilegais. 
Os presos respondem por asso-
ciação criminosa e uso de do-
cumentos falsos. 

O grupo foi flagrado pelo 

circuito interno de segurança 
após funcionários do aeropor-
to notarem uma movimenta-
ção estranha em torno de agên-
cias bancárias localizadas no 
terceiro andar do Terminal 1.

Os suspeitos ficaram de costas ao serem apresentados pela polícia

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK
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 L NA URUGUAIANA

C
erca de cem ambulantes fi-
zeram, na manhã de on-
tem, na Rua Uruguaiana, 

no Centro do Rio, um protesto 
pacífico, pedindo melhores condi-
ções de trabalho. Eles, que atuam 
no camelódromo da região, alega-
ram que na semana passada foram 
impedidos pela Guarda Munici-
pal de trabalhar. Além disso, dis-
seram que alguns camelôs foram 
detidos e houve confusão.

“Nós viemos para o ato ho-
je porque na quarta-feira pas-
sada funcionários da prefeitu-
ra ocuparam a Uruguaiana e os 
trabalhadores não conseguiram 
montar suas barracas. Estamos em 
um momento de pandemia mui-
to grande. Não estamos mais pen-
sando em presente de Natal para 
nossos filhos, em ceia, nada disso. 

Só queremos trabalhar para so-
breviver”, disse Maria do Carmo, 
a ‘Maria dos Camelôs’, de 46 anos, 

há 25 como ambulante. 
Maria também afirmou que 

nunca houve acordo com o pre-

feito Marcelo Crivella: “Nós sem-
pre tentamos o diálogo. Hoje, um 
guarda municipal falou que ligou 
para a prefeitura, mas eles não qui-
seram dialogar. A negociação com 
o Crivella nunca foi fácil”. 

Manifestação de garis
Também ontem de manhã, um 

grupo de garis cruzou os braços, 
exigindo a transferência ou demis-
são de dois gestores da Comlurb 
no Hospital Lourenço Jorge, na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste, por 
suposto assédio moral.

“Isso já vem acontecendo há 
pelo menos quatro meses. É uma 
conduta inadmissível”, reclamou 
um dos manifestantes. Até o fe-
chamento desta edição, a Prefei-
tura do Rio não havia se manifes-
tado sobre os dois casos.

Camelôs fazem protesto
Ambulantes do Rio exigem melhores condições de trabalho

O protesto foi realizado no Camelódromo da Rua Uruguaiana

REGINALDO PIMENTA

Homem-Aranha de araque
‘Super-herói’ é flagrado rodando de carro na Baixada com placa raspada

 L ESSE PETER PARKER ANDA CONTRA A LEI

Não está fácil para os agen-
tes da Lei botar ordem nesses 
tempos de pandemia. Um ho-
mem fantasiado de Homem
-Aranha, que dirigia um car-
ro com a placa adulterada, foi 
preso na tarde de segunda-fei-
ra, em São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense. O super
-herói fajuto, identificado co-
mo Alone Braga dos Santos, foi 
detido na esquina das ruas Per-
nambucana e Belquis.

Policiais militares que pas-
savam pelo local notaram que 
a identificação do veículo esta-
va raspada e abordaram o Peter 
Parker de araque. O motorista 
confessou que tinha adultera-
do a placa, mas não explicou o 

motivo. Ele rodou no ato. 
Alone foi levado para a 64ª 

DP (São João de Meriti). Se-
gundo a Polícia Civil, o falso 
super-herói, que deveria dar o 
exemplo e seguir a Lei, vai res-
ponder por adulteração de si-
nal de veículo automotor.

Troça nas redes sociais
As reações não tardaram a 

aparecer nas redes sociais. “A 
coisa tá feia. Neste país, até os 
super-heróis são cambalachei-
ros”, postou um internauta. “Pe-
ter Parker jurou combater o cri-
me e não cometer crime”, reagiu 
outro. “Todo mundo sabe que o 
Homem-Aranha não tem Bat-
móvel”, escreveu um terceiro. Caiu a máscara: flagrado no ato, Alone foi parar na delegacia

REPRODUÇÃO

A Light possui 459 mil famí-
lias cadastradas na Tarifa So-
cial de Energia Elétrica (TSEE) 
e estima que 270 mil famílias 
em sua área de concessão têm 
direito ao benefício, mas ain-
da não o utilizam. São famílias 
com renda per capita de até 
meio salário mínimo que po-
dem pagar até 65% menos na 
conta de luz, ao fazer o cadastro 
na modalidade. 

Para obter a Tarifa Social, é 
preciso entrar em contato com 
a Light (0800-282-0120 ou 
www.light.com.br) apresen-
tando o *Número de Identifi-
cação Social (NIS), ou **Bene-
fício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC), 
juntamente com documenta-
ção necessária, disponível no 
site da empresa (http://www.
light.com.br/para-residencias/
Sua-Conta/tarifa-social.aspx ). 

“A Tarifa Social pode fazer 
a diferença para essas famílias. 
Por isso, vale um alerta: é im-
portante que estas pessoas en-
trem em contato com a Light 
para viabilizarmos o benefício 
para quem tem direito. Ade-
quar o valor da conta de ener-
gia à realidade do orçamento 
familiar é importante. Por is-
so, a Light realiza ações de sen-
sibilização sobre o consumo 
consciente em associações de 
moradores, escolas, clinicas da 
família e em parceiros dentro 
dos territórios de comunidade. 
Neste sentido, a Tarifa Social é 
uma grande aliada para fazer 
com que o valor da conta caiba 
no orçamento destas pessoas”, 
explica Tâmara Motta, coorde-
nadora da Light.

Famílias 
não usam 
benefício 
Light estima que 
270 mil lares ainda 
podem aderir  

 L TARIFA SOCIAL
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Sem festa no Réveillon
Diante da alta de casos de Covid no Rio, prefeitura decide cancelar evento da virada

 L ‘PARA A PROTEÇÃO DE TODOS’

A 
Prefeitura do Rio, por meio 
da Riotur, anunciou ontem 
o cancelamento do Réveil-

lon, em função do atual cenário 
da pandemia da Covid-19. Na 
sexta-feira passada, o MEIA HO-

RA já havia antecipado que o mu-
nicípio estaria reavaliando a festa 
na cidade. A programação apro-
vada antes da segunda escalada da 
doença previa a realização da festa 
em seis palcos instalados em locais 
privados e sem acesso ao público, 
apenas com transmissão pela tele-
visão e internet. 

“Esta é uma decisão necessária 
para a proteção de todos. A festa 
será a da esperança por bons re-
sultados das vacinas para conter 
a pandemia. Será ainda um mo-
mento de reflexão sobre um ano 
difícil, de luta, com lamentáveis 
perdas de tantas pessoas. E será 
também hora de dar graças a Deus 
pelas vidas salvas”, anunciou o pre-
feito Marcelo Crivella.

Antes do cancelamento da 
festa, que seria sem público, 
o Ministério Público Federal 
(MPF) já havia ingressado com 
ação civil pública para que não 
seja permitido à concessionária 
Orla Rio que cerque os quios-
ques na praia e cobrar ingressos 
por eventos no Réveillon.

Estado: não haverá recuo

Já o governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro (PSC), 
voltou a afirmar ontem que não 
vai endurecer as medidas de res-
trição de circulação nem mesmo 
durante o Réveillon, apesar da alta 
de casos e das cenas de aglomera-
ção. Castro afirmou que, ao esta-
do, não cabe fiscalizar o “ir e vir”, 
mas “abrir leitos e fazer testagens”. 

“Não haverá recuo. Continua-
mos no plano de abertura de leitos. 
Há uma decisão do STF falando 
que a restrição é competência dos 
municípios”, completou. Aglomeração em Madureira. Situação se repete por toda a cidade

REGINALDO PIMENTA

 LAinda em busca de seringas e va-
cinas, o governo federal vai lançar 
hoje o plano nacional de imuni-
zação contra a Covid-19, em ce-
rimônia no Palácio do Planalto. 
Ontem, o presidente Jair Bolso-
naro, ao anunciar a liberação de R$ 
20 bilhoes para a compra de vaci-
nas, menosprezou a imunicação. 
“Não é obrigatória. Vocês vão ter 
que assinar o termo de responsa-
bilidade, se quiserem tomar. A Pfi-
zer é bem clara no contrato: “Não 
nos responsabilizamos por efeito 
colateral’. Tem gente que quer to-
mar, então toma. A responsabili-
dade é sua. Para quem está bem 
fisicamente, não tem que ter mui-
ta preocupação. A preocupação é 
o idoso, quem tem doença”, disse.

Vacina: com 
autorização

Morre Orlando 
Duarte

 LO comentarista esportivo 
Orlando Duarte morreu, 
ontem, aos 88 anos, vítima 
da Covid-19, em São Pau-
lo. Ele estava há três sema-
nas no hospital. Duarte se 
afastou do jornalismo es-
portivo em 2012 e vinha 
enfrentando diversos pro-
blemas de saúde recente-
mente. Apaixonado pela 
Portuguesa-SP e o Vasco, 
Orlando Duarte trabalhou 
na Gazeta Esportiva, TV 
Cultura, SBT, Band, Re-
cord e TV Globo.

RAPIDINHA...
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Dona da beleza
Cria da Maré, Lizza Alves é Princesa do Miss Plus Size

E
m meio ao caos da pandemia 
da Covid-19, Lizza Alves, de 
32 anos, se viu desemprega-

da e com uma imensa vontade de 
se reinventar. Foi, então, que sur-
giu o concurso Miss Plus Size Rio 
de Janeiro 2020 em seu caminho. 
Apesar de nunca ter pisado nu-
ma passarela, ela, que trabalha-
va como recepcionista, levou to-
da sua graça e beleza ao concurso, 
arrematando o título de Segunda 
Princesa. Sonho distante para a jo-
vem, nascida e criada na Vila dos 
Pinheiros, no Complexo da Maré. 

“Ocupar esse espaço é de su-
ma importância, pois, indepen-
dente de onde moramos, pode-

mos lutar pelos nossos objetivos. 
Quero mostrar que, com perse-
verança, todas somos capazes de 
ter nosso espaço, mesmo enfren-
tando as dificuldades e precon-
ceitos de quem mora em comu-
nidade”, ressalta Lizza. 

A história de superação é inspi-
radora e prova que não vale a pena 
se abater diante das dificuldades. 
Afinal, Lizza só realizou o sonho 
de se tornar modelo devido às mu-
danças inesperadas da vida. “Ter 
ficado como Segunda Princesa foi 
uma honra com uma mistura de 
surpresa e superação, pois nunca 
havia desfilado. Minha colocação 
foi fruto de muito esforço. Assistia 
muitos vídeos de modelos plus ex-
perientes e ensaiava em casa”, diz 
ela. “Me vendo desempregada, foi 

onde comecei a colocar para frente 
o meu sonho. Agora, quero me de-
dicar a esse mundo dando o meu 
melhor”, avalia.

Segundo Lizza, os padrões de 
beleza estão longe de estarem pre-
sentes na realidade das mulheres, 
sejam elas do morro ou do asfal-
to. “A mulher plus size precisa se 
amar independente de padrões 
de beleza. Demorei muito para 
me aceitar. Agora que estou liber-
ta, consigo ver em outras mulheres 
o que eu era e quero mostrar o que 
elas podem ser. Minha colocação 
foi minha autosuperação e acei-
tação”, conta. “Desejo que todos 
acreditem e lutem pelos seus so-
nhos, pois, independente de onde 
moramos, podemos alcançá-los, 
só basta acreditar”, destaca.

Lizza se reinventou na pandemia

ARQUIVO PESSOAL

 LEste ano, o concurso foi um 
pouco diferente devido à pan-
demia, seguindo as normas de 
distanciamento social. Um de-
safio até para Lizza, que nun-
ca havia desfilado. Apenas o 
marido estava lá babando por 
ela. “Enfrentar esse novo nor-
mal foi desafiador. Sem abra-
ços, sem plateia. Esperava ter 
toda minha família ao meu la-
do, mas só foi meu esposo. En-

frentar esse momento de pan-
demia e, ao mesmo tempo, ter 
que cumprir com minhas obri-
gações requer mais cuidado e 
vigilância, não só com minha 
saúde, mas também com os 
que estão ao meu redor”, diz 
ela, esperançosa. “Sigo com 
meus compromissos e com fé 
que tudo isso vai passar e, com 
a chegada da vacina, voltare-
mos ao nosso normal.”

Novo normal cheio de esperança

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com
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Arrascaeta apoia Ceni
Craque elogia treinador do Mengão e torce pela renovação de Diego Alves

O 
técnico Rogério Ceni ain-
da não completou 45 dias 
de trabalho no Flamengo, 

mas já viveu emoções fortes - e ne-
gativas. Entretanto, o comandante 
parece ter conquistado o apoio do 
elenco rubro-negro, pelo menos 
foi o que disse o meia uruguaio Ar-
rascaeta, ontem.

“Um cara (Rogério Ceni) que 
tem nos ajudado muito, que tem 
muito o vestiário. Está fazendo 
grande trabalho, conquistando 
pontos importantes. Tomara que 
a gente possa continuar com ele 
por muito tempo”, disse o joga-
dor de 26 anos.

Outro assunto abordado foi o 
jejum de gols de falta do Flamen-
go. O último foi no dia 10 de ju-
nho de 2018 (há 30 meses), mar-
cado por Diego na vitória sobre o 
Paraná no Maracanã. Arrascae-
ta garantiu que os jogadores es-
tão aprimorando no dia a dia esse 
fundamento. “Estamos treinando 
muito isso para que saia. Não po-
demos colocar na cabeça que te-
mos obrigação de fazer gol de fal-
ta, vai acontecer naturalmente”, 
afirmou o craque, com esperança 
de que o jejum possa acabar dian-
te do Bahia, domingo, no Mara-
canã, pelo Brasileirão. 

Já sobre o futuro de Diego Al-
ves, que não acertou a renovação 

de contrato com o Flamengo e po-
de se despedir no próximo dia 31, 
o uruguaio ratificou o desejo do 
elenco e fez coro pelo camisa 1 no 
Ninho do Urubu.

“(Diego Alves) É uma referên-
cia para todos. Muito importan-
te. Nós jogadores gostaríamos que 
ele ficasse com a gente. A diretoria 
tem que tomar a decisão, mas nós 
sabemos a importância dele, prin-
cipalmente no vestiário.”

A diretoria oferece aumento de 
10% do salário atual por um ano e 
Diego Alves recusou.

Arrascaeta também falou so-
bre a diferença no seu estilo de jo-
go nos tempos sob o comando do 
espanhol Domènec Torrent e ago-
ra com Ceni: “Com os dois treina-
dores tive liberdade de jogar: com 
Dome jogando mais centralizado, 
com Rogério estamos tentando fa-
zer a pressão que fizemos com o 
Jorge Jesus, a pressão em cima.” Arrascaeta diz que Diego Alves é fundamental, inclusive, no vestiário

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

‘TENTAMOS 
FAZER A PRESSÃO 

EM CIMA QUE 
FIZEMOS COM O 

JORGE JESUS’

 LO volante Hugo Moura deve 
voltar a vestir a camisa do Fla-
mengo em 2021. O técnico Rogé-
rio Ceni avisou à diretoria que de-
seja contar com o atleta, que está 
emprestado ao Coritiba, na pró-
xima temporada. O jogador de 
22 anos já recebeu algumas son-
dagens, mas todas foram descar-
tadas por conta do desejo de Ceni.

Não é a primeira vez que Ro-
gério pede o retorno de um 
atleta que está emprestado pelo 
Flamengo. O atacante Rodrigo 
Muniz, que coincidentemente 
também estava cedido ao Co-
xa, voltou a tempo de defender 
o Rubro-Negro no Brasileirão. 
Quando chegou ao clube, o ex-
goleiro também disse, em sua 
apresentação, que pretende pe-
dir a volta de Yuri César, em-
prestado ao Fortaleza.

Hugo Moura foi cedido ao 
Coritiba até o fim do ano. Por 
conta da mudança no calendá-
rio em decorrência da Covid-19, 
seu vínculo foi estendido até o 
fim do Brasileirão, em fevereiro.

Hugo Moura 
deve voltar 
ao Fla em 2021

RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 16/12/2020
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Derrotando o São Paulo por 1 a 
0, o Corinthians não só man-

teve a escrita de não perder para o 
rival em casa, como deu a chama-
da freada de arrumação no Bra-
sileirão. Atlético-MG, Flamengo, 
Palmeiras, Internacional, Grêmio 
e Fluminense, que são os que vêm 
atrás, agradeceram. Tivesse ven-
cido, o São Paulo ampliaria a boa 
vantagem que tinha. Segue líder, 
mas já ouve as buzinas de quem 
vem atrás. No fim de semana, a 
briga será boa: Internacional x 
Palmeiras se enfrentam no Sul e 
Flamengo recebe o Bahia no Ma-
racanã. Todos esta noite com seca-
dores apontados para o Morumbi, 
onde jogarão São Paulo x Atlético 
Mineiro. Uma vitória do Galo, ou 

um empate, será resultado que fa-
rá felizes os que perseguem o Tri-
color paulista, desde que depois 
façam as suas partes com a com-
petência que suas torcidas espe-
ram. Vale lembrar que, se Flamen-
go e São Paulo estiverem na briga, 
o jogo entre eles, marcado para a 
rodada 38, será disputado em cha-
pa ardente.

 LOrdem do presidente Ro-
dolfo Landim no Flamen-
go é de puxar o freio de 
mão nas despesas. A pan-
demia já fez um estrago e, 
com as perdas da Copa do 
Brasil e Libertadores, ficou 
embaçado.

 L O Fluminense precisa 
ganhar hoje do Atlético-
GO, qualquer outro resul-
tado tira o time da briga 
por uma vaga no pelotão 
de elite.

 LAbel Braga não fica no In-
ternacional em 2021.

ESTÁ FICANDO ESTREITO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

VAR É MESMO UM FRACASSO

 LO atacante argentino Germán Cano 
segue sendo a melhor contração do 
Vasco na temporada. O cara joga 
simples, seu aproveitamento é acima 
de qualquer expectativa. Passou na 
frente, ele guarda.

 LA Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF) ignora o torcedor quando 
programa jogos para as oito e meia 
das noites de domingo, quebrando 
hábitos consolidados para atender a 
interesses comerciais.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L Quanto mais o Brasileirão 
caminha para o desfecho, 
maior é a preocupação dos 
interessados com a arbitra-
gem, o ponto fraco do futebol 
na temporada. A CBF desti-
nou um armário duplo ape-
nas para arquivar reclama-

ções de praticamente todos 
os clubes. O vilão é o VAR. A 
ferramenta é boa, muito ruins 
são os que a operam. Seus er-
ros irritam jogadores e disse-
minam a desconfiança entre 
torcedores, cortando o prazer 
de assistir ao futebol.

Vascão ‘dobra’ o 
Independiente
Cruzmaltino tem até amanhã para manter Benítez

 L TEMPO QUASE ESGOTADO

A
os 45 minutos do segundo 
tempo, assim como acon-
teceu no clássico com o 

Fluminense (empate em 1 a 1, 
no último final de semana, pelo 
Campeonato Brasileiro), a dire-
toria do Vasco conseguiu mais 
um tempinho para tentar defi-
nir a permanência em definitivo 
do apoiador Martín Benítez.

Atendendo a um pedido do 
presidente Alexandre Campel-
lo, o diretor esportivo do In-
dependiente, Jorge Damiani, 
cedeu e resolveu esperar para 
saber o resultado da decisão ju-
dicial de amanhã, que vai defi-
nir o futuro mandatário do Gi-
gante da Colina. Leven Siano 
e Jorge Salgado disputam nos 
tribunais o direito de dirigir o 
clube. Após a definição do novo 
presidente, os argentinos espe-
ram uma resposta imediata do 
Vasco a possibilidade de com-
pra de 60% do jogador. A prio-
ridade do Vasco acabou ontem.

“Nós vamos esperar até o dia 
17 (amanhã). Mas ao mesmo 
tempo seguimos falando com 
outros clubes, mas até o dia 17 
esperamos que a justiça decida 
e vemos como segue tudo isso”, 
afirmou Damiani, em contato 
com o site Esporte News Mundo.

O Independiente já tem pro-
posta de um clube da Major Lea-
gue Soccer (MLS, dos Estados 
Unidos) por Benítez, que está 
emprestado ao Vasco até 31 de 
dezembro, além de já ter recebi-
do sondagens de outros clubes 
do Brasil e do exterior. Caso real-
mente não fique na Colina, o ca-
misa 10 só teria mais duas parti-
das pelo Vasco, que não contaria 
com o jogador nas últimas 11 ro-
dadas do Campeonato Brasileiro.

Cérebro da criação do Vasco, Benítez deve voltar para a Argentina

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM
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 LA SELEÇÃO Sub-20 goleou o Peru ontem, por 6 a 0, na Granja Comary, 
em Teresópolis, em jogo da segunda rodada do Torneio Internacional. 
Crias da base do Vasco, o volante Bruno Gomes começou a partida como 
titular, enquanto o lateral-esquerdo Riquelme (16), uma das grandes 
esperanças da torcida, entrou no decorrer da partida e fez um dos gols.

SÃO AS JOIAS DA COLINA
LUCAS FIGUEIREDO/CBF
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Vamos pra cima, Fluzão
Time de Guerreiros reencontra o Atlético-GO, que o eliminou da Copa do Brasil

 L O G-4 É LOGO ALI!

D
epois da vacilada do 
Fluminense no clássi-
co com o Vasco (vencia 

por 1 a 0 até os 46 minutos do 
segundo tempo e sofreu o em-
pate pelo pé de Cano), a equipe 
do técnico Marcão volta a cam-
po hoje para enfrentar o Atlé-
tico Goianiense, às 21h30, no 
Estádio Antonio Accioly, em 
Goiânia, pela 26ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Com 
40 pontos e na 7ª colocação, o 
Tricolor das Laranjeiras tem a 
oportunidade de voltar ao G-4.

No momento, de acordo 
com os cálculos do site Infobo-
la, do matemático Tristão Gar-
cia, o Time de Guerreiros tem 
22% de chances de se classifi-
car para a Libertadores. Uma 
vitória logo mais certamente 
clareará muito o caminho do 
Fluminense, que também terá 
que ‘secar’ seus concorrentes 
diretos (Flamengo, Palmeiras, 
Internacional e Grêmio).

Só que apesar de o adversá-
rio estar no meio da tabela — é 
o 12º, com 31 —, o Dragão tem 
sido a pedrinha no sapato trico-
lor nesta temporada. Até o mo-
mento, as equipes se enfrenta-
ram três vezes e o saldo é bem 
equilibrado: um triunfo pa-
ra cada lado e um empate. No 
entanto, foram os goianos que 

despacharam o Flu da Copa do 
Brasil. Perderam no Maracanã 
(1 a 0), no compromisso de ida, 
mas deram o troco ao vence-
rem por 3 a 1 no jogo de volta.

‘Vovô’ pede atenção
Um dos nomes mais experien-

tes do grupo, o apoiador Nenê sa-
be que esse é o tipo de compro-
misso cheio armadilhas. O camisa 
77, que é o destaque da equipe na 

temporada, quer geral de antena 
ligada o tempo todo. Qualquer 
descuido será fatal para os planos 
tricolores. “Vai ser um muito di-
fícil, mas temos que tentar os três 
pontos. Principalmente depois 
do último resultado em que ficou 
um gostinho de que poderíamos 
ter conseguido a vitória. Então te-
mos que entrar focados, sabendo 
que o detalhe pode ser a diferença, 
e buscar o gol o tempo inteiro. Sa-
bemos que o time deles é difícil e 
joga muito no contra-ataque”. Nenê espera que o Tricolor das Laranjeiras entre muito mais ligado hoje à noite do que contra o Vasco

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

RETROSPECTO 
EM 2020: UMA 
VITÓRIA PARA 
CADA LADO  

E UM EMPATE

Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas; 
Pereira, Marlon Freitas, Danilo Gomes, 
Chico e Gustavo Ferrareis; 
Zé Roberto (Roberson). 
Técnico: Marcelo Cabo

Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas 
Claro, Matheus Ferraz e Egídio (Danilo 
Barcelos); Hudson, Yuri (André), Nenê 
e Michel Araújo; Fred (Caio Paulista) e 
Marcos Paulo. Técnico: Marcão

Local: Estádio Antônio Accioly (Castelo 
do Dragão), em Goiânia  
Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)  
Assistentes: Thiaggo Americano Labes 
(SC) e Éder Alexandre (SC) 
Horário: 21h30   TV: Globo 

ATLÉTICO-GO FLUMINENSE

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Gerson

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

 LUm dia depois da reunião en-
tre a diretoria do Fluminense 
e os agentes do atacante Mar-
cos Paulo, o estafe do jogador 
apresentou à cúpula tricolor 
uma contraproposta. A equipe 
das Laranjeiras ofereceu mais 
três anos de contrato e venci-
mentos na casa dos R$ 290 mil 
mensais. O pedido dos respon-

sáveis pela carreira do atleta é 
um pouco maior: R$ 350 mil.

A expectativa é de que tu-
do seja resolvido na próxima 
semana, uma vez que Marcos 
Paulo já poderá firmar um pré-
contrato com qualquer outro 
clube a partir de janeiro e sair 
de graça. De acordo com in-
formações do site Lancenet, 

o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, 
monitora a situação. A equipe, 
inclusive, estaria disposta a ofe-
recer uma compensação finan-
ceira ao Flu para ter o atacante.

Vale lembrar que Marcos 
Paulo tem cidadania portugue-
sa, defende as seleções de base 
do país e já esteve muito pró-
ximo de fechar com o Torino.

Agentes de Marcos Paulo fazem contraproposta
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 L R$ 6 MILHÕES NOS COFRES DO BOTAFOGO

Sem João Paulo
Clube dos EUA vai ficar com o meia em definitivo

O
 Seattle Sounders, vice-
campeão da MLS — a 
liga dos Estados Uni-

dos —, irá adquirir o meia 
João Paulo, do Botafogo, em 
definitivo. Para ficar com o jo-
gador, que estava emprestado 
pelo Glorioso até o fim do ano, 
os americanos vão desembol-
sar US$ 1,2 milhão (cerca de 
R$ 6 milhões), segundo o por-
tal Globoesporte.com. 

O Seattle tentou fazer com 
que o Alvinegro aceitasse dimi-
nuir sua pedida, em vão. O va-
lor da compra de João Paulo foi 
acordado entre as duas partes 
em janeiro.

No início da temporada, o 
clube americano pagou cerca 
de R$ 6 milhões pelo emprés-
timo de João Paulo até 31 de 
dezembro. Agora, pagará uma 
parcela de valor igual para tê-lo 
em definitivo. O Botafogo tem 
40% dos direitos econômicos e 
o Santa Cruz, ex-clube do atle-
ta em Pernambuco, 60%.

Joia na Seleção sub-20
O atacante Matheus Nas-

cimento, de 16 anos e uma das 
principais promessas da base do 
Botafogo, esteve ontem à tarde 
no banco de reservas da Seleção 
Brasileira sub-20, treinada pelo 
técnico André Jardine. O Brasil 
goleou o Peru por 6 a 0, na Gran-
ja Comary, em Teresópolis, pela 
segunda rodada do Torneio In-
ternacional Sub-20.

O atacante Kaio Jorge, do 
Santos, havia sido convocado 
para o quadrangular sub-20 
organizado pela CBF, no en-
tanto, o clube paulista conse-
guiu a liberação do jogador, 
abrindo o caminho para a joia 
do Alvinegro.

Aos 16 anos, Matheus Nas-
cimento subiu ao time pro-
fissional nesta temporada e 
já disputou duas partidas pe-
lo Alvinegro, sem marcar gols.

João Paulo estava emprestado ao Seattle desde o início do ano

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 50 25 14 8 3 42 21 21

 2º ATLÉTICO-MG 46 25 14 4 7 44 31 13

 3º FLAMENGO 45 24 13 6 5 42 32 10

 4º PALMEIRAS 41 24 11 8 5 36 23 13

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º INTERNACIONAL 41 25 11 8 6 37 25 12

 6º GRÊMIO 41 24 10 11 3 32 20 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 40 25 11 7 7 35 27 8

 8º SANTOS 38 25 10 8 7 37 33 4

 9º CORINTHIANS 33 25 8 9 8 26 29 -3

 10º CEARÁ 32 25 8 8 9 35 36 -1

 11º BRAGANTINO 31 25 7 10 8 31 29 2

 12º ATLÉTICO-GO 31 25 7 10 8 22 29 -7

ZONA NEUTRA
 13º FORTALEZA 30 25 7 9 9 24 23 1

 14º ATHLETICO-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8

 15º SPORT 28 25 8 4 13 22 34 -12

 16º BAHIA 28 25 8 4 13 29 42 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 25 24 6 7 11 25 36 -11

 18º CORITIBA 21 25 5 6 14 20 33 -13

 19º GOIÁS 20 25 4 8 13 25 40 -15

 20º BOTAFOGO 20 25 3 11 11 23 36 -13

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. Os 
quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de gru-
pos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da 
Copa Sul-Americana estarem no G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do 
continente. Já os quatro últimos colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Sé-
rie B. Em caso de igualdade na pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado 
nos dois confrontos), 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

26ª RODADA

HOJE
 SÃO PAULO  X  ATLÉTICO-MG 21:30

 ATLÉTICO-GO  X  FLUMINENSE 21:30

SÁBADO
 SPORT  X  GRÊMIO 19:00

 INTERNACIONAL  X  PALMEIRAS 21:00

 CORITIBA  X  BOTAFOGO 21:00

DOMINGO
 VASCO  X  SANTOS 16:00

 BRAGANTINO  X  ATHLETICO-PR 16:00

 FLAMENGO  X  BAHIA 18:15

 FORTALEZA  X  CEARÁ 20:30

SEGUNDA-FEIRA
 CORINTHIANS  X  GOIÁS 20:00

ARTILHARIA
 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 14  GOLS: Marinho (Santos)
 12  GOLS: Luciano (São Paulo)
 11  GOLS: Cano (Vasco)

27ª RODADA

26/12

 SANTOS  X  CEARÁ 17:00

 ATLÉTICO-MG  X  CORITIBA 17:00

 FORTALEZA  X  FLAMENGO 19:00

 GOIÁS  X  SPORT 19:00

 FLUMINENSE  X  SÃO PAULO 21:00

27/12

 BOTAFOGO  X  CORINTHIANS 16:00

 BAHIA  X  INTERNACIONAL 16:00

 ATHLETICO-PR  X  VASCO 16:00

 PALMEIRAS  X  BRAGANTINO 18:15

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30

 LO Botafogo pode contar com 
uma novidade animadora em 
breve. Gatito Fernández, que 
ainda se recupera de uma lesão, 
treinou com bola no campo ane-
xo do Estádio Nilton Santos, na 
tarde de ontem, e deu mais um 
passo para voltar. Ele fez traba-
lhos acompanhado do prepa-
rador de goleiros Flávio Tênius. 

O paraguaio sofreu uma 
lesão na coxa em um jogo da 
seleção de seu país, no come-
ço de outubro, e, desde então, 
não voltou a aparecer mais em 
campo. O último jogo pelo Bo-
tafogo foi no dia 23 de setem-
bro, no empate sem gols com 
o Vasco, em São Januário, pela 
quarta fase da Copa do Brasil.

Gatito está perto do retorno
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A GATA DA HORA

sequestra a atenção de quem ousa admirar todo o 

seu charme, suas curvas e sua abundância de beleza. A morena 

tem 22 anos, é vascaína, mora em Jacarepaguá e trabalha com 

recursos humanos. Será que ela faz uma boa avaliação do currí-

culo desse pobre estagiário? No Insta, ela brilha como @loopesllu.

LUANA LOPES

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

ARQUIVO PESSOAL

 LTorcedor declarado do Pal-
meiras, o atacante Hulk, que re-
centemente deixou o Shanghai 
SIPG, da China, dá ao Porco a 
prioridade para voltar ao Bra-
sil. Apesar do interesse mútuo, 
o clube já deixou claro que não 
realizará nenhuma ‘loucura’ 
para contratar o jogador de 34 
anos. Além da idade, o brasi-
leiro recebia 16 milhões de eu-
ros por mês (cerca de R$ 99 
milhões) na Ásia Oriental. A 
direção do Palmeiras está em 
contato constante com os re-
presentantes do atleta, que, se 
aceitar mesmo vestir a camisa 
alviverde, não deverá receber 
mais do que R$ 24 milhões por 
vínculo por duas temporadas.

Muita calma nessa hora, Porco
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

condenou o Pa-
chuca, do México, e o 
peruano Cueva a ressar-
cirem o Santos em mais 
de R$ 37 milhões, além 
de 5% de juros contados 
a partir de 8 de junho de 
2020. A decisão, que ca-
be recurso, foi por quebra 
unilateral de contrato. 

do Internacio-
nal, o volante Patrick, de 
28 anos, recebeu sonda-
gens do Benfica-POR, do 
América-MEX e até dos 
argentinos do Boca Ju-
niors, responsáveis pela 
eliminação do Colorado 
nas oitavas de final da Li-
bertadores da América.

 LA FIFA LDESTAQUE
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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
 

PADARIA V/TEXTO
Passo ponto de Padaria e Mi-
nimercado com entregas de 
Rua em ótima localização, São 
Cristóvão próximo Praça Ar-
gentina. Tel.:(21)99372-3257/ 
3860-2342
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência e 
rapidez. Ligue já! Consulta Grá-
tis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel: 
99161-9013 - whatsapp 
 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,

 

TÉC. TELECOMUNICAÇÃO 
Empresa contrata: Técnicos para 
serviços  terceirizados com ex-
periência em automação de por-
tões, CFTV, interfones e etc. Diária 
R$150,00. Tels.:2268-7851/ 
98844-9133
 

DOMÉSTICA T.2273-3665
Ofereço moradia, alimentação, 
valor a combinar.  Pode trazer 
filho. Tratar  Rua Santa Ale-
xandrina, 542, Rio Comprido. 
Tel.:2273-3665/ 2607-8637
 

SERRADOR V/TEXTO
Acabador e serrador para Mar-
moraria com experiência. Com-
parecer Estrada dos Bandeiran-
tes, 12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à cobrar.
 

MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com expe-
riência. Trabalhar  2ª à 6ªfeira, 
salário à combinar. Rua Visconde 
de Santa Isabel 161/ Vila Isabel
 

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!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção. Natal/ Ano Novo. 
Melhor preço da Areia, Areola, 
saibro . Pedra 0,1,2,3  Preços 
imbatíveis. Aceitamos cartões.. 
T.96438-9722/

 

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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

AMARRAÇÃO AMOROSA 
Trago pessoa amada 3/ 9dias 
ao seus pés, pagamento após 
resultado, consultas: tarô, ba-
ralho cigano/ búzios, 35anos 
de trabalhos, sucesso absoluto. 
T.97957-9388 Whatsapp/ 3598-
3271. Botafogo.
 
ANA BAIANA 
Amarração para amor infalível, 
benzimentos, simpatias amor, 
faz/ desfaz trabalho. Tenha pes-
soa amada seus pés.  Ligue já!  
T.98106-2395 WhatsApp

 

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.

 

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

 

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

 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, cari-
nhosa aparelhada. Sara, morena 
clara, linda, novidade! completi-
nha! Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘SOU MUITO ALÉRGICA’
 LEm entrevista ao pod-

cast Sistema Solari, de 
Felipe Solari, Sandy con-
tou que já quase inter-
rompeu sua carreira de-
vido a um problema de 
saúde crônico. “Sou mui-
to alérgica. Choveu, eu 
estou espirrando. Até 
sofri com isso bastante 
tempo, porque tenho 
uma sinusite crônica. No 
fim de 2018, sofri tanto 

que cheguei a me ques-
tionar se ia continuar a 
minha carreira porque 
me atrapalhava demais. 
Era pigarro o tempo in-
teiro”, afirmou a canto-
ra, que tranquilizou os 
fãs ao dizer que o pro-
blema está controlado. 
“Continua me atrapa-
lhando, mas não de um 
jeito que me faça pensar 
em parar de cantar.”

NEYMAR CURTIU!

 LNeymar chamou atenção 
dos seguidores mais aten-
tos de Giovanna Lancellot-
ti no Instagram, após curtir 
uma foto pra lá de sensual 
da atriz para um ensaio da 
Vogue. Vale lembrar que 
os dois já se envolveram no 
passado, fato confirmado 
pelo craque do Paris Saint-
Germain durante um bate
-papo no canal do youtu-
ber Matheus Mazzafera.  

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘MUITO BEM 
COMIDA’

 LXuxa Meneghel abriu o coração ao falar so-
bre Junno Andrade em entrevista ao colunista 
Leo Dias, do site Metrópoles. “Eu nunca ima-
ginei alguém que ficaria tão dependente de 
alguém. Eu não consigo mais me imaginar sem 
esse cara. Eu quero ele para o resto da minha 
vida”, derreteu-se a apresentadora, que com-
pletou: “Estou sendo muito bem comida”. No 
bate-papo, a loura ainda revelou quanto tem-
po já ficou sem sexo. “Fiquei dois anos e meio. 
Depois que o Ayrton (Senna, seu ex-namora-
do) morreu (em 1994), eu fiquei até sem dar 
beijo na boca em ninguém”, contou.

HOMEM MISTERIOSO

 LMaiara, da dupla com Maraisa, 
atiçou a curiosidade dos segui-
dores ontem. A cantora publicou 
um Instagram Stories beijando 
um homem, mas não mostrou 
o rosto dele. “Bom dia apaixo-
nado de quem não saiu da cama 
ainda”, escreveu ela. Logo os fãs 
acharam que se tratava de Fer-
nando Zor, com quem Maiara te-
ve um relacionamento de reatar 
e separar por mais de seis vezes.

EM ALTA EM BAIXA

 LCardi B quer aprender a 
fazer o quadradinho an-
tes de vir ao Brasil.

 LInternautas deixaram de 
seguir Igor Cosso após ele 
posar com o namorado.
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REPRODUÇÃO DA INTERNET

 LCleo e Fiuk rodaram ce-
nas do filme Quem Matou 
Antuérpia Fox ao lado de 
Hugo Bonemer, na noite 
de segunda-feira, em San-
ta Teresa. Fábio Jr., pai de 
Cleo e Fiuk, também está 
no elenco do longa. Essa é 

a primeira vez que os três 
trabalham juntos. Silvero 
Pereira, Sergio Guizé, Ve-
ra Fischer, Kaysar Dadour, 
Stênio Garcia, Carla Cristi-
na e Cris Vianna também 
estão no elenco do filme, 
que tem produção de Cleo.

CLEO E FIUK GRAVAM FILME

TCHAN 
NA SELVA

 LAos 47 anos, Scheila Carva-
lho exibiu suas curvas per-
feitas ao publicar uma foto 
com um biquíni de oncinha 
no Instagram. Na legenda, 
acompanhada do emoji de 
onça e selva, a ex-dançari-
na do É o Tchan perguntou 
aos fãs: “Qual seria a trilha 
sonora desta foto?”. Os in-
ternautas, então, relembra-
ram a música Tchan na Sel-
va, do grupo do qual ela fez 
parte durante oito anos. Al-
guns até colocaram nos co-
mentários a letra da música. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

AMOR SEM IGUAL

17h35. Globo: Tina (foto) deixa a casa da família. Felipe 
e MB lamentam a saída de Lica do colégio. Gabriel chega 
para sua temporada com Roney. Tina pede para morar na 
casa de Das Dores e Nena exige que ela avise à família. 
Noboru tem uma conversa com Anderson e decide permitir 
que Tina se mude para a casa do rapaz.

19h15. Globo: Tancinha (foto) acusa Apolo de ter usado 
o beijo de Beto como desculpa para terminar o namoro. 
Apolo acredita que Tancinha se interessou pelo dinheiro de 
Beto. Bruna repreende Giovanni por ter procurado Camila. 
Dinamite avisa a Leozinho que contratou capangas para 
eliminar Aparício. Tancinha decide sair com Beto.

21h. SBT: Mosca e Mili (foto) não se entendem sobre estar ou 
não juntos. Paçoca ameaça roubar a corrente de Mili. Mosca e 
Paçoca brigam na rua. Duda estranha a demora de Vivi e decide 
ir. Carol encontra uma menina. Carol conversa com ela e oferece 
comida. A menina fica com medo, mas segue Carol.

18h05. Globo: Alberto (foto) e Dionísio negam que as 
joias sejam deles. Samuel não se conforma com o fato de 
Dionísio ter conseguido escapar da acusação de roubo das 
joias. Lindaura teme por Ester estar na casa de Dionísio. 
Carol conta para Lino que Maria Adília morreu há três anos, 
segundo vídeo gravado pelo seu marido.

20h35. Globo: Jeiza conta para Cândida que prote-
geu Caio de um tiroteio. Ruy (foto) fura o pneu do carro 
de Irene. Silvana pede para Nonato mentir para ajudá
-la. Ivana e Cláudio se reencontram. Caio repreende 
Ruy. Eurico manda Dantas investigar um documento.

21h. Record: Antônio Júnior (foto) agride os próprios 
pais para sair da abstinência. Pedro e Fernanda chegam 
no seu apartamento. José consegue controlar o irmão à 
força. O rapaz avisa que chamou a polícia e Oxente briga. 
Fernanda consegue um novo contrato para os novos joga-
dores. Fernanda pergunta se Poderosa vai dizer a verdade.

Paulinho estava com Covid-19 

REPRODUÇÃO DA INTERNET

 L LUTO

Despedida no Rio
Velório de Paulinho é hoje, restrito a parentes e amigos

O 
velório de Paulo César 
Santos, o Paulinho, voca-
lista e percussionista do 

grupo Roupa Nova, será realiza-
do hoje, no Memorial do Carmo, 
no Caju, e será restrito aos paren-
tes e amigos do músico devido à 
pandemia do coronavírus. O cor-
po será cremado às 16h. 

“Em função do momento em 
que estamos passando pela Covid 
e, para evitar aglomeração, foi de-
cidido que o velório será restrito 
a familiares do Paulinho e, con-
forme um desejo do mesmo, ele 
será cremado amanhã (hoje), às 
16h, no Memorial do Carmo, no 
Rio de Janeiro. A banda agradece 
a todos os fãs, familiares, amigos 
e artistas pelo carinho que estão 
recebendo, certos de que a pas-
sagem do Paulinho foi/será de 
muita luz. Continuem mandan-
do bons pensamentos para que 

ele tenha um descanso em paz”, 
informou a assessoria da banda 
em um comunicado. 

Sobre a nova formação do gru-
po, a assessoria declarou que isso 
só será definido mais para frente, já 
que os integrantes e a equipe ainda 
estão “em choque”.

Paulinho morreu na segunda-
feira, aos 68 anos, devido a compli-
cações causadas pela Covid-19. Ele 
estava internado na UTI do Hos-
pital Copa D’Or, em Copacabana. 

‘Nos encontraremos’

Filha de Paulinho, Twigg ho-
menageou o pai no Instagram, 
ontem de madrugada. “Meu amor 
por toda eternidade, nos encon-
traremos, meu pai, porque somos 
um só. E uma metade sempre en-
contra a outra. Que Deus te receba 
como você merece. Te amo mais 
que demais”, escreveu ela. 

 LFamosos usaram as redes sociais 
para lamentar a morte de Pauli-
nho. “Que tristeza”, escreveu o 
ator Bruno Gagliasso. “Mais um 
gênio da nossa música que par-
tiu, vítima dessa doença terrível”, 
postou o cantor Buchecha. “Lu-
to!”, publicou o autor de novelas 

Walcyr Carrasco. “Mais um dia 
triste”, disse a apresentadora Fáti-
ma Bernardes. 

O Fluminense também se pro-
nunciou sobre a morte do músi-
co. “O Fluminense lamenta o fa-
lecimento de Paulinho, tricolor de 
coração. Desejamos muita força a 

familiares e amigos.”
Sandy fez uma homenagem 

para Paulinho no Instagram, on-
de postou um vídeo cantando Vol-
ta Pra Mim, um dos sucessos do 
Roupa Nova. “Não poderia deixar 
de registrar aqui a minha humilde 
homenagem”, escreveu a cantora.

‘Mais um gênio da nossa música que partiu’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não haveria o direito de vencer, se não houvesse o 

direito de perdoar.” (Eça de Queiroz)

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

 LJunte forças com os colegas 

de trabalho. Controle seu tem-

peramento em família. Esque-

ça as diferenças com o par e 

foque no amor. Se está só, não 

vai querer lance sem futuro.

Números da sorte: 36, 72 e 18.

 LVai focar na carreira e sobrará 

disposição até para as tarefas 

mais chatas. Fuja de mal-en-

tendidos com amigos e fami-

liares. Drible a rotina a dois. 

Paquera sem novidades.

Números da sorte: 46, 37 e 91.

 LTerá sorte em jogos ou apos-

tas. Mas contratempos podem 

azedar seus planos. Uma con-

quista deve ficar mais séria, 

curta o momento. Na união, 

brigas não estão descartadas.

Números da sorte: 47, 20 e 38.

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

 LTudo o que tiver relação com 

casa vai ocupar sua atenção. 

Se procura trabalho, parentes 

devem ajudar. Ex-amor pode 

reaparecer e mudar tudo. Con-

trole o ciúme a dois.

Números da sorte: 48, 57 e 39.

 LVai sobrar ânimo para pas-

sear com a família, mas deverá 

cuidar das tarefas do trabalho 

primeiro. Abra o coração ao 

par. Se está solteiro, pode se 

apaixonar à primeira vista.

Números da sorte: 31, 13 e 22.

 L Sua habilidade para lidar 

com dinheiro ganha desta-

que hoje. A possessividade 

pode dar as caras no roman-

ce, tente evitar. A paquera 

vai ficar devendo.

Números da sorte: 32, 77 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

 LSeu lado ambicioso está tur-

binado, foque no trabalho! 

Vai se ligar na opinião dos 

outros. Controle as críticas 

na união. Na paquera, preste 

atenção em alguém popular.

Números da sorte: 33, 15 e 24.

 LBom dia para expandir inte-

resses no trabalho. Aproveite 

para fazer cursos e aprender 

coisas novas. Pode se dar bem 

em paquera com alguém de 

longe. Surpreenda o par.

Números da sorte: 07, 61 e 79.

 LMudanças podem acontecer 

no emprego. O tempo pode 

fechar em uma amizade. A 

atração física dita as regras na 

conquista. Há risco de brigas 

com o par, mas tente evitar.

Números da sorte: 98, 17 e 80.

SÃO JOSÉ MOSCATI
Também conhecido como “médi-
co e pai dos pobres”, José Moscati 
nasceu em Benevento, na Itália, em 
1880. Com 17 anos, fez um voto de 
castidade eterna e foi cursar Medi-
cina. Aos 23, chegou ao doutorado 
e representou a Itália em congres-
sos. Era preocupado com todos os 
doentes, mas sobretudo com os po-
bres e indigentes. Através de atos 
de caridade, demonstrou toda a 
sua grandeza. O Papa João Paulo II 
apresentou para devoção São José 
Moscati, que muito bem soube viver 
a fé, a caridade e a ciência. Morreu 
no ano de 1927, em Nápoles.

SANTO DO DIA

AMBULANTE
O vendedor ambulante bate 
na porta da casa:
— Minha senhora, tenho 
aqui linhas, agulhas, alfine-
tes, presilhas, zíperes, gram-
pos, pentes, escovas...
— Não preciso de nada disso, 

já tenho tudo!
— Então, que tal comprar 
este livro de orações para 
agradecer a Deus por não lhe 
faltar nada?

CARRÃO
O funcionário está traba-

lhando quando chega o che-
fe, num lindo carro zero. O 
empregado não se contém, 
olha para ele e diz:
— Caramba! Mas que carrão!
O chefe olha para o funcio-
nário e explica:
— Se você batalhar muito 

nesta vida, se esforçar ao 
máximo todos os dias e der 
o melhor de si, você vai me 
fazer comprar um carro 
melhor ainda.

ESPOSA
Um dia, o marido flagrou a 

sua mulher o traindo com 
o seu melhor amigo. Irrita-
do, o marido brigou com 
seu amigo. A mulher disse, 
desapontada:
— Calma, João, se continuar 
se comportando assim, vai 
terminar sem amigos.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Xangô.
MENSAGEM:
Xangô nos pede aperfeiçoa-
mento profissional e dedica-
ção ao trabalho para obter 
bons resultados. Mantenha-se 
longe de fofoca e confusão.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê Xangô.
CORES:
Marrom, branco e vermelho.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para auxílio em casos na Jus-
tiça, escreva em um papel seu 
nome e o número do proces-
so no qual deseja ajuda, colo-
que-o dentro de uma garrafa 
de cerveja preta, leve a uma 
pedreira, ascenda uma vela 
marrom e oferte tudo a Xan-
gô fazendo seus pedidos.

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

 LNada vai atrapalhar sua pro-

dutividade no trabalho! Po-

dem surgir imprevistos em 

casa. Tenha iniciativa na con-

quista. A dois, deixe o passado 

para trás e siga em frente.

Números da sorte: 24, 60 e 87.

 LTerá boas ideias para poupar. 

Ouça sua intuição para reco-

nhecer falsidades. O romance 

fica de lado, mas não deixe se 

perder. Cuidado ao se envolver 

com pessoa comprometida.

Números da sorte: 25, 61 e 70.

 LSeu lado sonhador e sensível 

estará em alta. Não arrisque 

seu dinheiro à toa. As novas 

amizades ganham destaque 

e ajudam na conquista. Boas 

novas no romance.

Números da sorte: 89, 98 e 80.
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